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I ÂÑIÌ ÂIÐÍÈÌ ×ÀÄÀÌ ËÜÂIÂÑÜÊÎ¯ ÅÏÀÐÕI¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ

ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÀÆÄÀÅÒÜÑß!
Âîçñb3z 7 áî ñâÜòú w6 ìðà÷t7ííûìú%
è6 ñìèðt7í íûz âîçâû³³ 7ñ è%
à8 ãã¸ ëüñêè ïîþ7ùûz#
ñëà7 âà âú âû7ø íèõú áã¸ ó?
(стіхира літійна зі служби Різдва)

Возлюблені о Господі отці, браття і сестри!
Сердечно вітаю вас із величним і радісним святом Різдва Христового та із Новоліттям!
“Ðîæäåñòâî5 Òâîå5 º, ÕðC ³òå5 Áæ¸ å íà7ø ú%, âîçñb3 z5 ì³b 7ð îâè³ ñâÜòú ðà7 çóìà”, – співаємо у тропарі празника
Різдва Христового. Воістину пресвітле це свято: у глибині, в серці грішної землі, в темряві Вифлеємського вертепу засіяло світові Світло Христове. Різдво Господа нашого Іісуса Христа покрите великою
тайною. Хто ж бо може впізнати Всемогутнього Бога і Господа в убогій Дитині, Яка лежить, сповита
смиренними пеленами, у яслах на сіні?.. Бог Предвічний вічність Свою заховав за днем Свого народження, Сила і Премудрість Божа покриті неміччю беззахисного Дитяти, Слово Боже стало Немовлям…
Хто може виміряти віддаль від висоти Всевишнього до глибин Його умаленя? Який розум може збагнути Його велич, що перевищує всі небеса, і Його сходження до безодні немічної людської природи?
Світло Христове пронизує, просвічує кожну людину, яка приходить у світ (Див. Ін.1,9). У Вифлеємському Младенці впізнали Спасителя світу як чисті серцем, незіпсовані світською пихатою “мудрістю” пастухи, так і мудреці-волхви, які всім єством прагнули Істини. Ізраїльтяни-пастухи прийняли Благу вість від Ангела, язичники-волхви “pâ²Û çäî7 þ e6 ÷à7õ óñz% êëà7í zòèñz ck ñë¸í öó ïðà7â äû” (тропар Празника). Не приймають Світла Христового лише ті, хто не прагне Царства Небесного, а земне “мудрствує”, шукаючи задоволення своїх примх та пристрастей. Так, довідавшись про народження Царя
Іудейського, “²È*ðîäú öà7 ðü ñìóòè7ñ z è6 âå7 ñü b6tðC ëè7ì ú ñú íè7 ìú” (Мф. 2,3).
“È: ñâÜòú âî òìÚ ñâÜòèòñz% è6 òìà5 t6 ãw5 íå w6á 0z òú” (Ін. 1,5). Світло розуміння (Разума), що
увійшло у світ і засіяло в ньому понад дві тисячі років тому, не зникло, не відійшло від нас, не погасло.
І хоча пітьма не зникла, хоча темні ворожі сили духів злоби два тисячоліття безустанно воюють проти
Світла, Любові і Добра, а в останні часи наступають щораз нахабніше, хоча множиться беззаконня і
гріх подекуди стає нормою життя людини, – ми, православні християни, маємо пам’ятати, що Христос
“â÷åðà5 è6 äíå7ñ ü% òî7 éæå è6 âî âÜêè” (Євр. 13, 8).
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З нами Бог, з нами Божа Сила і Премудрість!
Поспішаймо ж привітати Богодитя Іісуса. Він довірливо простягає до нас із Вифлеємських ясел
Свої руки, і від нас також очікує довір’я. “Ïðèñòóïè7òå êú Íåìó5 % è6 ïðîñâÛòè7 òåñz% è6 ëè7 öà âà9 øà íå
ïîñòû³ä z7 òñz” (Пс.33, 6).
Перед убогими яслами Спасителя ми, діти Світла, маємо розуміти, що немає вищої мудрості, ніж
відректися від мудрості світу задля Іісуса, що немає більшої слави, ніж розділити з Іісусом безчестя,
що немає більшого багатства від Іісусової убогості, немає більшої свободи, ніж ходити під Іісусовим
ярмом…
Відірвімося від земної суєти, і душа наша сповниться неземною радістю, а уста разом із Ангелами
проспівають славу Божу!
Дорогі у Господі брати та сестри! Минулий 2010 рік ознаменувався визначними, винятковими
подіями у житті Львівської єпархії. Промислом Божим, молитвами і зусиллями духовенства, вірних
та за сприянням благодійників у році, що вже увійшов в історію було встановлено та освячено хрест
на місці будівництва чоловічого Свято-Онуфріївського монастиря у с.Межигір’я Турківського району, звершено освячення новозбудованої церкви святої мучениці Параскеви у с.Стоянові Радехівського району, освячено престол у храмі на честь преподобного Амфілохія Почаївського у м.Мостиська,
закладено камінь у підмурівок будівлі, в якій буде облаштовано православний храм на території
Львівської виправної колонії №30.
З невимовної милості Божої, православні галичани мали можливість молитовно вклонитись великим святиням, що прибули до нашої єпархії – чудотворному образу святителя Миколая і часточці його
святих мощей із Пустельно-Рихлівського монастиря Чернігівської єпархії, а також часточці мощей святого великомученика і цілителя Пантелеймона та часточкам крові святого апостола Симона Зилота із
Cвято-Пантелеймонівського монастиря Одеської єпархії. У рамках святкування 450-річчя принесення
на Волинь Почаївської ікони Божої Матері у Львівській єпархії перебував чудотворний список цієї ікони.
Нашу єпархію відвідав Голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Руської Православної Церкви Високопреосвященніший митрополит Волоколамський Іларіон. Під час візиту у залі Львівської
обласної філармонії відбулося виконання ораторії “Страсті за святим Матфеєм”, автором якої є Владика Іларіон.
У минулому році відбулися урочистості з нагоди 65-річчя принесення часточки мощей святої великомучениці Варвари із Києва у Свято-Георгіївський храм у м.Львові та 10-річчя створення громади
нечуючих парафіян на честь святителя Філарета, митрополита Київського. За сприянням Дрогобицької
районної державної адміністрації у м.Дрогобичі було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Сім’я – основа Церкви та держави”.
У радісні дні свята ми з особливою вдячністю підносимо наші молитви до престолу Божого, прославляючи Христа за Його великі і багаті милості. Любов Божа допомагає нам долати всі труднощі та
облаштовувати своє церковне, суспільне та особисте буття.
Вступаючи у Новий рік благості Господньої, молитовно бажаю Вам, дорогі брати і сестри, тілесного і душевного здоров’я, духовної кріпості, миру, благополуччя, а також успіхів у трудах на користь
нашого народу нашої держави в славу Святої Церкви і задля власного спасення у вічності.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÀÆÄÀEÒÜÑß! ÑËÀÂIÒÅ ÉÎÃÎ!
Смиренний

з ласки Божої архієпископ
Львівський і Галицький
Різдво Христове
2010/2011 року Божого,
м. Львів
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 Із духовних
джерел
Продовжуємо знайомити читачів із духовною спадщиною митрополита Волинського і Житомирського, Екзарха всієї України Алексія (Громадського, +1943). Проповіді владики Алексія не втратили своєї актуальності для пастирів та вірних Православної Церкви і в наш час. Сподіваємось, що вони принесуть чималу духовну
користь читачам та сриятимуть їх утвердженню у Святій Православній вірі.
Митрополит Алексій (Громадський)

СЛОВО НА БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ
(орфографія та пунктуація автора, подається в скороченні)
Величність нинішнього великого дня, друзі мої,
більш можна відчувати серцем, ніж розуміти, бо розум наш не може збагнути, як над водами Йордану
сьогодні явила Себе людству Трійця Пресвята. І в який
спосіб! На берег священної ріки смиренно прийшов
Син Божий і зайшов, безгрішний, у води йорданські,
де ніби омивали гріхи свої люди
– грішники. Звичайно, ми – люди грішні – сторонимося від гріхів своїх ближніх, а безгрішний
Христос з’єднався в Йордані з
грішниками. Доторкнувся нечистоти гріхів людських, щоб очистити людей, щоб підняти їх від
нечистоти, спасти їх душі і привернути до них втрачене через
гріх блаженство.
Так розп очалося служін ня
Христове в ділі нашого спасіння, розпочалося в такому смиренні, що його не може зрозуміти наш слабий розум, а тільки
серце відчуває, що тим смиренням Господь просвіщає усіх своїх послідовників, як вони мають пройти
свій життєвий шлях, щоб повернути собі втрачене блаженство і успадкувати Царство Небесне. Про своє служіння Господь Сам сказав: “Син Людський прийшов
не для того, щоби Йому служили, а щоби послужити” (Мтф. ХХ, 28).
Служіння! О, яким новим словом було це слово
Христове, бо ж яким незрозумілим було воно для сучасників Його! На Сході до Христа велич земна в тому
полягала, щоб служити сильним світу цього. Там перед ними усі згиналися і принижувалися; виконували усі тяжкі обов’язки. Правда, у іудеїв було ніби інакше, бо, окрім вибачливої розкоші царя Соломона, ми
в священній історії не бачимо ознак східної розкоші.
Мойсей, Ісус Навін, Гедеон, Ієффай та інші вожді народу іудейського, як і пророки старозаконні, не були
подібними до носіїв східної величі. Але коли йшлося
про Месію, то весь Ізраїль хотів бачити в Ньому не
смиренного служителя, приниженого раба, а величного Володаря, перед яким би все падало і тремтіло.
Навіть апостоли таким уявляли Месію і хотіли зайня-

ти найближчі коло Нього місця (Мтф. ХХ, 21), а, здається, і сам смиренний Іоанн Предтеча ніяковів, коли
бачив, як Христос намагається бути в тіні і оточує Себе простими. Бо ж і Він послав до Господа своїх учнів
із запитанням: “Чи Ти – Той, Котрий повинен прийти, чи нам чекати іншого?” (Лук. VII, 10). Відома
відповідь Спасова на це запитання: Христос в кількох словах змалював ознаки Благовісника євангельського і вказав, що Іоанн не
може вимагати від Нього знаків
земної величі, бо і сам їх немає.
Таким чином, можна сказати,
що сьогодні Хри стос ві дкри в
людству зовсім новий ідеал величі – в смиренному служінні.
Він служить, навчає людей, бо ж
вони такі не підготовлені, як малі
ді ти , яким треба кожне слово
підносити в зрозумілому вигляді.
Він служить, чинить не за Своєю
волею, а за волею Отця; Він служить “рушником перепоясаний” (Іоан. ХIII, 4), і тоді,
коли умиває ноги учнів, серед яких був і Іуда; Він служить, нарешті, і в муках Своїх, бо “був послушним
до смерті” (Філіп. II, 8).
І приклад Спасителя, хоч і не відразу, не був даремним, бо людство помалу пройнялося думкою, що
більша велич у тому, щоб служити а не щоб бути обслуженим. Нині ми не назвали б героєм того, хто прикрашав своє помешкання головами своїх ворогів, або
якогось грубого завойовника. Зате ми дуже цінуємо
лікаря, який із самопожертвою бореться з пошестю,
не боячись нічого; зате ми підносимо на високий ступінь вченого, який, не жалкуючи себе, працює на користь людства; зате ми вважаємо за героя того, хто
жертвує своїм життям для спасіння своєї Вітчизни.
Нажаль, і ця велика наука Христова про смиренне
служіння через нерозуміння і злу волю має своїх ворогів, бо ж нерідко твердять, особливо нині, що Євангелія є наукою рабською, що її послідовники в служінні
своєму раболіпні. Але ж досить тільки придивитися
нам до Христа, як Він в Євангелії стоїть і тримає Себе
перед Пілатом й Іродом, щоб бачити в Ньому непохит-
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Не тільки не менше, а ще більше ми чуємо нині стогонів і зітхань, ще більше тепер звідусіль чується хворобливих криків і плачів…Яка не могутня нинішня
культура, але щастя вона великого не дає людству;
щасливих на світі дедалі менше. А коли так, то нині
відмінною рисою діла Христового є для Церкви Його
і усіх вірних – служити ближнім для їх спасіння. І
нема в світі сили, яка б могла перешкодити вірним в
тому служінні наслідувати Божественного Учителя.
Як Він в Своєму приниженні, у своєму смиренному

ного, величного Свідка правди, а не звичайного раба.
Не є святе Євангелія раболіпною, бо ж наше християнське служіння ближнім має в основі своїй Бога,
як і написано: “Не люблячий брата свого, котрого бачить, як може любити Бога, Котрого не видить” (1 Іоан.
ІV, 20)? Треба служити людям так, щоб любов до Бога
ніколи не була принесена в жертву чомусь іншому, як і
Христос вказав. “Я, говорить Господь, був серед вас,
як слуга” (Лк. ХХІІ, 27), але “їжа Моя, щоб чинити
волю Того, хто послав Мене” (Іоан. ІV, 34).
Особливо тяжко служити в смиренні людям в наші
дні, коли Церква Божа ненависна людям, коли люди сміються над усім святим, нищать святині, знущаються над
служителями Церкви. Нині всюди намагаються обібрати Церкву, позбавити її засобів до життя, бо думають,
що вбога Церква перестане існувати. Але це – даремна
надія! Можна позбавити Церкву усього, а вона буде існувати до кінця віку, за словом Божим: “І ворота адські не
осилять її” (Мтф. ХVІ, 18), і ніхто не зможе відняти від
неї дітей, її права і обов’язку служити усьому світові і
навіть тим, котрі обездолюють і ненавидять її.
В одному тільки разі Церква не скористалася б зі
свого права на служіння людям, а саме тоді, коли б не
було більше на світі розбитих сердець, страждальних
сумлінь, невтішного життя, розкладу, немочі і самої
смерті… Але чи менше нині всього того, ніж раніше?

служінні роду людському мав Собі славу і спосіб для
упокорення сердець, – так і для всіх віруючих в покорі криється могутність, бо і для них, як для Божественного Учителя, служити – значить царювати.
Припадемо ж умами і серцями своїми до тайни
сьогоднішнього свята, що просвіщає нас. Научімося
у Господа, Який нині хрестився, смирення в ділі служіння нашого Богові і ближнім, і тоді ясною і світлою
буде для нас наша життєва дорога, яка приведе нас
до споглядання Пресвятої Трійці, яка на водах Йорданських благословила явити Себе нам для нашого
спасіння. “Явлєйся, Христе Боже, і мир просвєщей,
слава Тобі” Амінь.

 До 100-річного ювілею

МИТРОПОЛИТ ЛЬВІВСЬКИЙ І
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МИКОЛАЙ
Митрополит Миколай (в миру Євген Миколайович Юрик) народився 6 грудня 1910 р. в селі Коростів
Стрийського району Львівської області у сім’ї священика із давнього священичого роду.
Після навчання у Львівській класичній гімназії, у
1930 р. Євген Миколайович вступив до медичного інституту, але незабаром, відчувши покликання до священства, переходить до Львівської Духовної семінарії.
Курс ви щої духовної школи Євген Юрик закін чив
1937 р. у м.Станіславі. У тому ж році, будучи неодруженим, Євген Миколайович прийняв сан священика і
служив у різних парафіях Львівської єпархії, спочатку у селах, а потім у Львові та Тернополі.

У лютому 1946 року
протоієрей Євген Юрик
одним із перших уніатських священиків воз’єднався з Руською Православною Церквою і був
активним членом Ініціативної групи з воз’єдн анн я захі дноукраї н ських греко-католиків з
Православн ою Церквою, очолюваної протопресвітером Гавриілом

Митрополит Львівський і
Тернопільський Миколай
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Духовенство Львівської єпархії з учасниками хіротонії
єпископа Миколая у патріарших покоях СвятоТроїцької-Сергієвої Лаври.
У ПЕРШОМУ РЯДУ (зліва направо): архієпископ Таллінський Алексій (Рідігер), митрополит Крутицький
Пімен (Ізвєков), патріарх Алексій І (Симанський),
митрополит Ленінградський Никодим (Ротов), єпископ Львівський Миколай (Юрик)

Котельником. З 1946 р. о.Євген стає найближчим помічником та особистим секретарем Львівського архієпископа Макарія. Він приймає активну участь у
створенні Львівського Єпархіального управління.
За час свого перебування у Львові о.Євген зарекомендував себе як ревний пастир та як людина з високими, бездоганними душевними рисами. Завдяки
своїм непересічним здібностям і трудам на ниві Христовій він здобув собі загальну повагу та любов серед духовенства та вірних м. Львова.
1950 року настоятель Свято-Миколаївської церкви м.Львова о.Євген Юрик був заарештований радянськими органами безпеки. Його звинувачували у активізації релігійного життя та у підтриманні родинних
стосунків із двоюрідними братами, які у воєнні роки
були членами УПА.

Урочиста зустріч владики Миколая перед
Преображенським храмом м. Львова (1982)

Після смерті Сталіна вирок було скасовано і о.Євген повертається до Львова і служить настоятелем
Свято-Преображенського храму.
В середині жовтня 1965 р. радісна звістка прийшла до православних віруючих західних областей України: постановою Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Алексія І та Священного Синоду протоі-
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єрей Євген Юрик був призначений єпископом Львівським і Тернопільським. Священнослужителі та вірні
Львівсько-Тернопільської єпархії вбачали в особі о.Євгена гідного кандидата у єпископи і вітали його призначення на древню Свято-Юрську кафедру.
19 жовтня 1965 р. у Свято-Троїце-Сергієвій Лаврі
о.Євген приймає чернечий постриг з ім’ям Миколай.
31 жовтня за Божественною Літургією у Трапезному
храмі Лаври архімандрит Миколай був рукоположений у єпископа Львівського і Тернопільського. Владика очолив велику, післяуніатську єпархію, до складу
якої входила Свято-Успенська Почаївська Лавра.
Владика Миколай походи в і з середови ща
мі сц евого воз’ єднаного
духовенства, тому добре
зн ав і розумі в й ого,
близько до серця приймаючи всі його радощі і печалі. Багато вдів та сиріт
єп архі альн ого духовенства одержували матеріальн у допом огу завдяки
турботі Преосвященного
владики Миколая. За його
особистої і н іц і ативи , з
Митрополит Миколай
допом огою Патрі архі ї , (Юрик) під час богослужіння у Свято-Успенській
багато храмів Галичини
вдалося відремонтувати, Почаївській Лаврі в митрі,
що належала св. прав.
відновити і врятувати від Іоанну Кронштадтському
закри ття. За сп ри ян н я
(1979)
Владики з року в рік зростала кількість паломникі в у Почаї вській Лаврі, а
Львівсько-Тернопільська єпархія стала однією з найчисельніших єпархій Руської Православної Церкви.
Владика Миколай відновив видання журналу “Православний вісник”, сприяв виданню щорічних церковних календарів та першого україномовного молитвослова. Все це робилось усупереч політичній лінії атеїстичної держави, яка масово закривала храми “перепрофільовуючи” їх у клуби, музеї та склади.
Владика відзначався особливою інтелігентністю,
скромністю, простотою і душевністю. Служив Владика часто, натхненно і урочисто.
Вісімнадцять років очолював владика Миколай
Львівсько-Тернопільську єпархію. На знак визнання
трудів, які владика Миколай поніс у справі воз’єднання греко-католиків з Матір’ю-Церквою на Львівському Соборі 1946 р. та після ліквідації наслідків унії –
на посаді секретаря Львівських архіпастирів і на посту єпархіального Преосвященного його було нагороджено саном архієпископа, а пізніше митрополита.
Помер Високопреосвященніший Миколай, Митрополит Львівський і Тернопільський 1 жовтня 1984
р. Його поховали у родинній усипальниці на Янівському кладовищі м. Львова.
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Слово при нареченні у єпископа Львівського і Тернопільського
архімандрита Миколая (Юрика)
Ваша Святість!
Високопреосвященні архипастирі і всечесні отці!
Земний уклін і синівську любов від усього свого смиренного серця приношу та складаю до ніг Вашої Святості – Патріарха Московського і всієї Русі, за велику милість покликання і поставлення в архієреї Вашою першосвятительською правицею мене, негідного раба Божого.
Приношу молитовну подяку Священному Синоду,
що зглянувся на смиренного ієрея і ввів мене до сонму архіпастирів своїх.
Немає в мене слів, щоб висловити почуття душі моєї
перед Господом Богом моїм. Чим похвалюся я перед Тобою, Господи? Тільки неміччю своєю. Господи Всемилостивий! Пробач мене, грішного. Несповідимі шляхи Твої, Господи. Тобі Єдиному відомо, чому Ти вибрав мене, недостойного, архіпастирем Церкви Своєї. Можливо, за немічну, але сповнену любові, службу мою у Святій Церкві Твоїй...
Я радію, що благословенням Божим удостоївся щастя возз’єднатися на Львівському Соборі в 1946 році з Святою Руською Православною Церквою і возз’єднати з нею
своїх побратимів і віруючих, бо це вірний шлях до порятунку, обраний нашими предками. Я радію, що ми возз’єдналися любов’ю з нашими єдинокровними братами
й нині прославляємо Господа в єдиній вірі православній.
Ви, святочтимі архіпастирі, нині з любов’ю благословляєте мене на нови й шлях архіпастирського
служіння, щоб я міг передати Вашу любов віруючим

ввіреної мені Львівської єпархії.
Нині, стоячи з трепетом напередодні мого архіпастирського служіння, я молю Господа Бога і Промислителя, Пресвяту Богородицю Діву, Ангела-Хранителя і
небесного тезоіменника мого святителя отця Миколая
Чудотворця і прошу Вас, архіпастирі та отці, підтримайте мене святими молитвами своїми, нехай благословить мене негідного, Пастиреначальник наш Господь Іісус Христос благословенням віри, надії та любові. Маю сміливість бути добрим архіпастирем для
пастирів і пастви у ввіреній мені єпархії. Бо така воля
Божа, що пастирі рятують і рятуються зі стадом своїм.
Уклінно, з почуттям глибокої любові, славлю Пресвяту Діву за Її постійне заступництво мого недостоїнства.
Величаю Тебе, Пресвята Богородице, во успінні Своєму
нас незалишаючу. Пом’яну ім’я Твоє у всякому роді і роді.
Запевняю у своїй відданості Святій Руській Православній Церкві, у послуху Святішому Першосвятителю її Патріарху, Священному Синоду, у готовності
моїй нести хрест і подвизатися подвигом добрим разом із вами, Високопреосвященніші Владики, на славу Божу, на благо Церкви, для спасіння і щастя людей
і для миру в усьому світі, щоб врятований був світ!
Преподобні отці наші, Сергіє Радонезький та Іове
Почаївський, моліть Бога за нас. Амінь.
30 жовтня 1965 р.
Свято-Троїцька-Сергієва Лавра

У ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ ПРАВОСЛАВНІ
ВІРНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ЗМОГЛИ ПОМОЛИТИСЯ ПЕРЕД
ЧУДОТВОРНОЮ ІКОНОЮ УГОДНИКА БОЖОГО
8 грудня 2010 року парафіяни разом із настоятелем Свято-Георгіївскої церкви
протоієреєм Романом Коломийчуком урочисто зустріли ікону свят. Миколая з житієм
і ковчег з часточкою мощей святителя, яка прибула у м.Львів із Свято-Миколаївського Пустельно-Рихлівського монастиря Чернігівської єпархії. Після того, як ікона і мощі
були розміщені на аналої посередині церкви, отець Роман звершив молебень з акафістом святителю Миколаю Мирлікійському Чудотворцю.
Перша згадка про монастир датується 1654 роком. Найбільш важливою подією у історії
обителі була поява чудотворної ікони святителя Миколая. Коли за “Деулинським миром”
Чернігівський край перейшов до Речі Посполитої, почалися утиски православних, люди потребували розради і
укріплення у вірі. І саме у 1620 році благочестивий бджоляр знайшов на клені ікону
святителя Миколая. Тричі він приносив її додому і тричі на ранок вона опинялася
на тому ж дереві. Тоді бджоляр розповів усім про чудове з’явлення ікони і до клена
розпочалося паломництво, православний народ молився перед чудотворним образом святителя Миколая і по вірі люди отримували зцілення. Пізніше на цьому місці
була побудована капличка, а згодом – церква, престол якої був на пні того самого
клена, на якому з’явилася ікона святителя. Рихлівський монастир славився і давніми печерами, до яких від мирської суєти усамітнювалися ченці.
Після закриття монастиря у 1922 році в його приміщеннях діяв дитячий будинок, храми були зруйновані, будови розбирали на цеглу.
Сьогодні свято-Миколаївський Пустельно-Рихлівський монастир відновлюється. 3 травня 2004 року єпископ Чернігівський і Ніжинський Амвросій (Полікопа)
прийняв рішення про заснування релігійної громади на території колишнього монастиря у цьому благодатному
місці. Його настоятелем був призначений ієромонах Серафим (в миру Ілля Євгенович Варванін). 21 травня під
відкритим небом була відправлена перша Божественна Літургія. У липні 2006 року Рихловська релігійна громада
була зареєстрована Свято-Миколаївським Пустельно-Рихлівським чоловічим монастирем.
Прес-служба Львівської єпархії
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 Прес-служба Львівської єпархії
повідомляє

ПРАВОСЛАВНІ ВІРНІ ЛЬВІВСЬКОЇ
ЄПАРХІЇ УРОЧИСТО ВІДСВЯТКУВАЛИ
ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ СВЯТОЇ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ ВАРВАРИ У 65-й РАЗ
17 грудня 2010 року вірні Львівської єпархії
УПЦ вже у 65-й раз урочисто відсвяткували День
пам’яті святої великомучениці Варвари. У лютому
1945 року, з благословення митрополита Київ-ського і Галицького Іоанна (Соколова), тодішній настоятель церкви протоієрей Серафим Казновецький
привіз до свято-Георгіївського храму у м.Львові частину лівого ребра з мощей святої великомучениці
Варвари. З того часу свята великомучениця Варвара вважається покровителькою свято-Георгіївської
церкви, а день пам’яті Святої – 4/17
груд ня від значається о со бливо
урочисто.
Божественну літургію у свято-Георгіївській церкві у
м.Львові очолив архі єп и скоп Л ьві вський і Г алицький
Августи н. Влади ці
співслужили: благочин н и й Свято- Успен ської ПочаївсьДияконська хіротонія
кої Лаври архімандВолодимира Каплуна,
рит Герман, наміс17 грудня 2010 р.
ник свято-Онуфрі-

Хресний хід с часткою святих мощей вмц.Варвари
навколо храму, 17 грудня 2010 р. у Львові

ївського монастиря архимандрит Севастіан, ігумен
Феодосій і духовенство Львівської єпархії. Під час
богослужіння архієпископ Августин звершив чин посвячення у диякона чтеця Володимира Каплуна. За
доброю традицією на єпархіальних урочистостях був
присутній Генеральний Консул Російської Федерації
у Львові Є.Ф.Гузєєв.
Після Літургії відбувся хресний хід з мощами навколо храму.
Цього ж дню Владика відвідав свято-Преображенський жіночий монастир, де привітав з Днем Ангела
настоятельку обителі всечесну ігуменю Варвару (Щурат-Глуху).
Прес-служба Львівської єпархії

 Наші святині
Пропонуємо увазі шановних читачів текст доповіді протоієрея Олега Скнаря (м. Київ),
виголошеної на конференції, присвяченій 1700-річчю мученицького подвигу
угодниці Божої великомучениці Варвари.

“ÂÀÐÂÀÐÓ ÑÂßÒÓÞ ÏÎ×ÒÈÌ…”

Історія вшанування святої великомучениці Варвари налічує 1700 років, з дня її мученицької кончини.
Українська просвітителька Софія Русова колись писала про те, що її сучасники їздили до Петербурга та
Москви, як правило, у справах, але зовсім інше приваблювало багатьох до Києва – це мощі подвижників:
“Сюди їдуть зовсім з іншим настроєм, але більшість
йдуть пішки, нерідко босоніж за тисячі верст”.
Існував традиційний маршрут прочан. Вперше його
описав Микола Лєсков. За словами його персонажа,
“богомол” передусім “поклоняється усім святим Печерським, потім до Варвари, а потім Макарію Софійському...”. Збережен і у Михайлівському монастирі
мощі святої великомучениці Варвари були у нас єдиною реліквією давнього християнського Сходу.

Рака вмц.Варвари у Михайлівському Золотоверхому
монастирі, 1882р.

8
Іліополь – Царгород – Київ
Після мученицької кончини святої Варвари у 306 р.
її мощі були поховані благочестивим Галентіаном у
тому ж місті, де пройшло її дитинство, – у Іліополі
Фінікійському (сучасна Сирія). Згодом Галентіан побудував церкву над могилою великомучениці. У VI ст.
мощі Святої переносять до Константинополя – такою
була доля багатьох шанованих святинь.
Далі історія мощей пов’язана з ім’ям візантійського імператора Олексія I Комніна, який передає їх як
посаг своєї дочки-царівни, у святому хрещенні – Варвари. Вступаючи у шлюб з руським князем, онуком
великого князя Ярослава Мудрого, Святополком Ізяславичем (у хрещенні Михаїлом), візантійська царівна
привезла мощі із собою до Києва у 1103 р. Але мощі
святої Варвари були привезені до Києва без лівої руки,
яка довгий час перебувала в Греції. У тому ж 1103 р.
починається грандіозне будівництво Свято-Михайлівського храму, яке завершилося через п’ять років. Саме
в цей час мощі були перенесені в освячений храм.
Трагічним для Києва був 1240 – рік нашестя хана
Батия. Святиня була захована під кам’яними сходами
собору – і таким чином збереглася. Через кілька десятиліть мощі знову були виявлені, і вдруге їх помістили для
поклоніння у відновленому Михайлівському соборі.
Рятує від раптової смерті
За часів святителя Петра Могили у 1644 р. Київ
відвідав канцлер польського королівства Георгій Оссолінський. “Я глибоко вірю в допомогу великомучениці Варвари, – казав він після поклоніння мощам
святої, – тому що багато свідчать, що той, хто віддає себе її захисту, не відійде без покаяння та причастя Святих Таїн. Я бував у Римі та західних країнах і
скрізь запитував, де знаходяться мощі святої великомучениці Варвари, на Заході чи на Сході? Мені говорили, що на Заході немає їх, на Сході – теж, але вони
знаходяться в цих краях. Зараз вірю, що саме тут, у
Києві, знаходяться справжні мощі святої великомучениці Варвари”. Вклонившись, канцлер шанобливо
просив надати йому частку мощей святої. З огляду на
його дипломатичну місію, йому була передана частина перста правиці святої Варвари.
Про масштаби шануванн я святої вели комучен иц і
Варвари н а католи цьком у
Заході може свідчити “Сікстинська Мадонна” Рафаеля,
– поруч із Божою Матір’ю
зображена свята Варвара.
За часів святительства
Петра Могили з Греці ї до
Києва допровадили ліву руку великомучениці і помістили її в окремій раці у ризРафаель Санті
ниці Софійського собору.
“Сікстинська Мадонна”
У 1650 р. литовськи й
гетьман Януш Радзивіл, захопивши Київ, відокремив
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дві частинки від мощей святої Варвари і передав одну
своїй дружині Марії. Пізніше ця частка потрапила до
митрополита Київського Йосипа Тукальського і була
перенесена ним у місто Канів, а після його смерті до
міста Батурина, у монастир в ім’я святого Миколи Чудотворця. Іншу частину Радзивіл переслав до Вільно,
єпископу Георгію Тишкевичу.
У 1657 р. до Києва завітав Антіохійський патріарх
Макарій. Після урочистого молебню біля раки Святої
він звернувся до київської пастви з такими словами:
“У моїй патріархії, недалеко від Антіохії, є місто Іліополь, в якому жила і загинула свята Варвара. Я шукав
її останки по всьому світу. Якось мені сказали, що вони
перебувають у країні варварів, як тоді називали ваші
землі. І ось я відшукав її нетлінні мощі”. Патріарх Макарій звернувся з проханням відвезти хоча б частку
мощей святої великомучениці Варвари на її малу батьківщину. Його прохання задовольнили.
Глибоко шанував святу Варвару гетьман Іван Мазепа, який пожертвував для мощей срібну раку з помостом, обкладеним позолоченими срібними дошками.
Під час спустошливих епідемій у 1710 і 1770 рр.
біля раки з мощами молилися тисячі киян про порятунок від раптової смерті. 1830, 1848, 1854, 1855, 1856
роки були роками спалахів епідемії холери. Зневірені
кияни знаходили розраду тільки у святої Варвари.
“Тільки двір Михайлівського монастиря, де спочивають мощі святої великомучениці Варвари хвороб не
мав” – повідомляється у тогочасних документах.
“І перстеник у Варвари ...”
У XIX ст. для мощей святої Варвари була виготовлена срібна рака з балдахіном вагою в 24 пуди (дар
графині-схимниці Ганни Орлової-Чесменської). Гробницю оточували 48 литих позолочених Ангелів – роботи петербурзького майстра Андрєєва. У святкові дні
вивішували золоту лампаду з діамантової гілкою (подарунок імператриці Катерини ІІ). Над ракою висіла
ікона святої Варвари з ризою, прикрашеною коштовним камінням і обручками імператриць Анни Іоанівни та Єлизавети Петрівни з величезними діамантами, які обміняли їх на простенькі срібні перстенці від
святої Варвари.
Ці перстенці з руки великомучен иці особливо
шанувалися паломниками. Для багатих прочан виготовлялися масивні золоті перстені, для бідних – синенькі фініфтяні. Купували ці перстенці і молодята.
Поет Осип Мандельштам згадував, що для Таїнства
Вінчання він для себе і своєї нареченої Надії придбав
саме “простенькі і дешеві фініфтяні перстені від
святої Варвари”. Тарас Григорович Шевченко також
згадує ці легендарні перстеники в поемі “Наймичка”:
“І перстеник у Варвари
Невістці дістала,
І всім святим поклонившись,
Додому верталась”.
Федір Михайлович Достоєвський вустами героїні
“Братів Карамазових” також повідомляє про шануван-

9

“ÑÂ²ÒËÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂ’ß”, №1, 2011
ня святої Варвари:
“ – Ось, – скрикнула в радості пані Хохлакова,
повертаючись до Миті, – ось що я шукала!
Це був крихітний срібний образок на шнурку, з
тих, які носять іноді разом з натільним хрестом.
– Це з Києва, Дмитро Федорович, – з благоговінням
продовжувала вона, – від мощей Варвари Великомучениці. Дозвольте мені самій вам надіти на шию і тим
благословити вас на нове життя і на нові подвиги”.
Проста, але щира віра прочан іноді породжувала
осуд у сучасників. Ось що писав уїдливий князь Долгорукий: “Біля гробу святої Варвари те ж відбувається,
що й колись: прірву образків, перстенів, хрестів і всього накладено у раку, і торг іде своїм порядком. Хто бере
звідти бавовняного паперу для вух від застуди, хто в
пляшечку цідить масло для змазування вій від офтальмії,
інші просять ладан для обкурювання себе під час грому.
Замовкнемо з поваги до святині ...”.
Відомий київський мемуарист Богатінов згадує
своє дитинство: “Підчас моєї недуги матінка їздила
зі мною до святої Варвари, брала від раки святих
мощей кипарисових стружок і обкурювала мене ними,
накриваючи з головою простирадлом”.
Мощі вдалося врятувати
Початок XX ст. – це час руйнівних ідей, час початку занепаду моральності, підвалин державності та
сім’ї. У 1917 р. почалося нечуване в історії людства
гоніння на Церкву, на Православ’я, на сповідників
віри Христової. І в цей час, немов небесним заступництвом святої великомучениці Варвари були натхнені подвиги Київських новомучеників і сповідників
– священномученика митрополита Володимира, священиків Олександра і Алексія Глаголєвих, Михайла і
Георгія Єдлінських, Анатолія Жураковського, черниці
Софії Гриньової, настоятельки Свято-Покровського
монастиря і багатьох, багатьох інших.
Після “вилучення цінностей” з київських храмів
у 20-х роках минулого століття від колишньої пишноти Михайлівського собору не залишилося і сліду.
Зникає срібна рака з балдахіном та інші коштовності,
що прикрашали раку з мощами святої Варвари.
Подальша доля останків святої великомучениці
Варвари така: у 1934-1935 роках “соціалістичної реконструкції”, спритні підривники НКВС трьома етапами вибухів знищують Михайлівський Золотоверхий
монастир, навіть без евакуації мешканців прилеглих
будинків. Але мощі вдалося врятувати, їх переносять
у Володимирський собор, де вони знаходяться й нині.
Покликання до служіння
Цікавим є такий факт: сьогодні іконописне зображення святої Варвари є на кожному командному пункті всіх ракетних дивізій Росії. Справа в тому, що 17
грудня 1995 р. був підписаний указ про встановлення
Дня ракетних військ стратегічного призначення. З
цього дня великомучениця Варвара обрана небесною
покровителькою ракетників. А на території Головного штабу побудований храм, освячений Святійшим

Патріархом Алексієм ІІ в ім’я святої великомучениці
Варвари. До ювілею – 1700-річчя з дня мученицької
кончини – в цей храм повернулася ікона великомучениці Варвари – образ побував з кораблем-носієм на
навколоземній орбіті.
А у Венеції, на
острові Бруно, клірики та віруючі венеціанської п равославн ої п арафі ї, в
і м ’я Святи х Жон Мироносиць, збираються в день пам’яті
святої Варвари для
Ковчег з часткою святих мощей
вшанування великовмц. Варвари у Венеції
мучени ці за Божественною Літургією. Ковчег з часткою мощей Святої
знаходиться у Венеції з початку другого тисячоліття,
він був подарований громадянам міста візантійськими імператорами.
Зарахування до лику святих у Православній Церкві
– це зовсім не форма заохочення (навіть посмертного).
Це навіть не форма визнання заслуг церковних діячів і
тим більше не привід для пишних ювілеїв. Прославлення у лику святих – це в першу чергу покликання до
служіння. У які б часи не відбувалося прославлення
святих, завжди в конкретний історичний момент відбувається покликання саме тих, хто найбільше може своїм
духовним прикладом і подвигом життя у Христі подати допомогу нашій земній Церкві.

Хресний хід с часткою святих мощей вмц.Варвари
у Львові, 2006р.

Свята Варвара явила воістину надлюдську стійкість і мужність під час посланих Богом випробувань,
залишивши після себе вікопомний слід в історії християнського подвижництва і мучеництва.
Протоієрей Олег СКНАР,
настоятель Свято-Покровського храму
при головному військовому госпіталі
Міністерства оборони України
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 Сторінка духовної безпеки

МОЩІ СВЯТИХ – ВШАНУВАННЯ ЧИ ПОКЛОНІННЯ?
У храм привезли святі мощі… Величезна черга…
Такої кількості людей не побачиш ніколи. Навіть на
Різдвяній Службі…Звідки такі підміни? Чому сповідатися і причащатися ніколи, а як привезуть мощі – так відразу?! Бажання “дива”, “миттєвого зцілення”? Але будьяке зцілення залежить від Бога і від самої людини. А тут
просто все перетворюється на якийсь фетиш і найпримітивніше язичництво. Ікони, мощі вшановують, а не
поклоняються їм... Але, нажаль, про це мало хто знає серед “захожан”. З цього приводу хочемо навести роздуми
протоієрея Ігоря Рябко.
Нещодавно в наш храм привезли частинку мощей блаженної
Матрони Московської. І весь цей
час ми були свідками нескінченного потоку людей, які йшли прикластися до її мощей. Дивлячись на
всю цю величезну чергу, яка вишикувалася до мощей, він запитав: “А
де ці люди були до прибуття мощей, і де вони будуть після цього?”. Важливе питання. – До
чого приведе така релігійність?
Шанування святих угодників Божих було встановлено ще
у Старому Завіті. У новозавітні часи ми бачимо, що останки
вже першохристиянських мучеників збираються як дорогоцінний скарб. Їх бережуть, над ними споруджують вівтарі.
Кров мучеників – це фундамент Церкви. Приклад їх життя, віри потрібен нам для зміцнення на шляху до Христа.
Вони – свідки (Мученик “МАРТІС” – грец. Μάρτυς, лат.
Martyr – свідок), які своїм подвигом засвідчили свою віру.
Те ж саме відбувається і з останками святих. Вони –
зразки для наслідування, їх пам’ятають, їх осяяні благодаттю Божою останки, зберігають і шанують, знов-таки,
з тією ж метою – це приклад для нашого життя, це – наші
друзі, які предстоять за нас перед Богом. У цьому суть і
значення вшанування пам’яті святих і молитви до них.
Вони не закривають собою Бога, вони допомагають нам
прийти до Нього прикладом свого життя і своїми, про нас,
молитвами. Шлях, який нам пропонують святі – важкий,
вузький і тернистий. І мало, хто наважується йти по ньому. Більшість живуть в цьому світі іншими турботами.
У язичництві багато ритуалів, які можна використати для тієї чи іншої проблеми.У язичників доісламскої
Аравії заведено було нюхати “чорний камінь” у Каабі
(головному святилищі) Мекки, в інших народів поклонятися тим чи іншим ідолам, випрошуючи у них здоров’я, благополуччя, спонсорської допомоги та ін.
Зовнішні прояви православного вшанування святих і
язичницького ідолослужіння дуже схожі. І язичники, і християни стають на коліна, моляться, цілують святині. Але
внутрішній зміст поклоніння – абсолютно різний. Християни поклоняються тільки Богові, і шанують усе те, що причетне до Нього, в тому числі й святих. Язичник поклоняється ідолу і тільки з ним пов’язує всі свої надії і сподівання.
Дивлячись на чергу до мощей Матрони Московської,
у мене, як православного пастиря і богослова, виникає
питання: “А яка форма вшанування матінки Матрони
цього багатотисячного натовпу, який безперервним ланцюгом розтягнувся біля храму?”.
Мабуть, кожен з тих, хто приходить поклонитися її мощам, вкладає своє розуміння і ставлення в те, що він робить.

Узагальнити це неможливо, але от що мене хвилює. У церкві
є головне Таїнство, яке Іоанн Златоуст назвав “ліками безсмертя” – причастя Тіла і Крові Христа. Чому до цього Таїнства немає такої черги? Чому юрби народу готові вистояти
чергу в кілька годин до мощей, але тільки одиниці з них
стають у чергу на сповідь і покаяння? Чому натовп “розчиняється” після від’їзду мощей і в храмі залишається тільки
порівняно невелика купка постійних прихожан?
Відповідь очевидна. Не потрібен їм Христос з його
“вузьким і скорботним шляхом”. Не потрібні всі ці слова про те, що належить “плоть розп’яти з пристрастями
і похотями”. Потрібна банальна язичницька магія. Бог
ставав засобом для отримання дива, і навіть не Бог, а
мощі, нехай і прославленої святої.
Хочу нагадати, що диво ніколи не було критерієм істини і правоти віри. Ікона звіра з Одкровення Іоанна Богослова, теж буде чудодіяти. Я можу навести приклади маси
чудес у тому ж шаманстві до того ж таких чудес, які нам
і не снилися. Нам потрібне диво, а от Христу потрібне
спасіння нашої душі. У нас з Ним різні погляди на життя.
Одного разу до нашого міста привезли ковчег з мощами преподобного Серафима Саровського. У такій же красивій скриньці і з такою ж широкою рекламою у засобах
масової інформації. Настоятель наказав, щоб на всіх проповідях оголосили про таку значущу подію. Я після служби на проповіді оголосив, як і належить. Але в кінці також
зауважив, що хто не може – далеко діставатися або важко в
черзі стояти, он у нас в храмі висить велика ікона преподобного Серафима Саровського і там – така ж частинка мощей.
Іконі сто років. Висить вона у храмі давно, підіть, прикладіться, ну яка різниця? Подивилися парафіяни на мене зі здивуванням, і пішли ланцюжком в інший храм до мощей. Ні,
там – ковчег позолочений і народу більше. До речі, у нас в храмі
також є мощевик з мощами багатьох святих. Адже там такі
ж частинки до того ж не одного, а багатьох видатних і навіть
великих святих. Немає жодної черги. Завжди порожньо.
А навколо Матрони – натовп. Житіє Матрони почитаєш – уже можна містичний серіал знімати, суцільні
чудеса, ну що не сторінка – то диво. Ось що нам виявляється потрібно. Якщо людина просто прожила гідне
благочестиве життя і ще й мученицькою смертю засвідчила свою вірність Христу – це вже нецікаво. А ось там
– де містики море, ось це – наш “православний драйв”.
Якщо ж говорити про закони психології, то ми повторюємо ту ж помилку, що свого часу вчинили євреї поблизу
гори Синай. Господь Іісус Христос пропонує нам йти за
Мойсеєм у Синайський Морок Богопізнання. Для цього
потрібно дертися крутими схилами, падати, підводитися,
знову лізти вгору. Доки не увійдеш в хмару Благодаті Божої,
і не почуєш в темряві Божественного Світла Слова Божі.
А ми вважаємо за краще чинити так, як чинили євреї
під час відсутності Мойсея. Споруджувати собі ідолів. І
неважливо як вони будуть називатися: головне – щоб “допомагали”, щоб нам не напружуватися, підіймаючись по схилах життя духовного, а так от на “місцевому” рівні обивательських турбот: прийшли, приклалися й отримали щастя житейське, а за сумісництвом, нівроку, і в рай потрапити.
Протоієрей Ігор РЯБКО,
зав. кафедрою релігієзнавства Класичного
муніципального університету м.Запоріжжя,
голова місіонерського відділу Запорізької єпархії УПЦ
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 Подія

“ÃÎÑÏÎÄÈ, ÏÐÈÇÐÈ ÍÀ Ì²ÑÖÅ Ñ²Å
ÁËÀÃÎÄÀÒ²Þ ÒÂÎÅÞ…”
З ласки Божої, минулорічний листопад був дуже
щедрим на теплі дні, Сам Господь затримував зиму,
даючи можливість завершити важливі справи. Тому,
у ці останні теплі і сонячні дні, архієпископ Августин разом з секретарем Л ьвівської єпархії протоієреєм Богданом Біласом, намісником свято-Онуфріївського чоловічого монастиря архімандритом Севастіаном (Деркачем) відвідав місце, де має будуватися свята обитель. У с.Межигір’я Турківського району, н а висоті пон ад 700 м., п осеред мальовничих
краєвидів мають повстати стіни, храми і будівлі нового монастиря.
Цю землю подарував Українській Православній
Церкві мешканець села Шуптар Олег Володимирович,
який разом з Головою сільської ради Жавко Василем
Васильовичем також брав участь у цій важливій події.
Групою геодезистів згідно з планом земельної ділянки була зроблена прив’язка до місцевості і нанесені розмітки під майбутню забудову. Архієпископ Августин і архімандрит Севастіан забили у землю кілки,
що визначили межі майбутнього монастиря.
У цій доленосній події взяли участь також благочинний Турківського району, настоятель свято-Покровської церкви у м.Турці протоієрей Олексій Слобода і настоятель свято- Ми хайлі вської ц еркви у
с.Шандровець Турківського району протоієрей Ілія
Уруський. Усі разом визначили місце для встановлення та освячення хреста.
Прес-служба Львівської єпархії

Від того часу пролетіло менше місяця, і відбулась ця наступна, дуже очікувана подія у історії свято-Онуфріївського монастиря: 10 грудня 2010 року
архієпископ Львівський і Галицький Августин із
сонмом духовенства встановили та освятили хрест
на місці будівництва.
У цей зимовий день ще досвіту виїхали Владика
та єпархіальне духовенство до місця урочистої події,
яке знаходиться на відстані 160 км від обласного центру. Незважаючи на складні погодні умови, у призначений час всі учасники освячення прибули до місця
запланованої події.
У мальовничих Карпатах, серед смерек та полонин
височить гора, якій Промислом Божим судилося стати
воістину святою, бо тут буде збудовано чоловічий монастир на честь преподобного Онуфрія Великого.
Архієпископ Августин, духовенство та прочани почали сходження на гору до місця встановлення хреста.
Декілька сотень метрів довелося йти через снігові замети, тому що ще звечора розпочався снігопад, який
не переставав цілу ніч та ранок.

Ось і місце заснування монастиря. Владику з хлібом-сіллю зустрічає намісник монастиря архімандрит
Севастіан (Деркач). У своєму вітальному слові він
просить Архіпастиря та духовенство піднести молит-

ви за майбутній монастир та його насельників. Всього для молитовної участі у богослужінні прибули 20
священослужителів на чолі з обласним благочинним
митрофорним протоієреєм Стефаном Хоминим.
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Починається чин освяченн я новоспоруджен ого
Хреста: “Благослови, Високопреосвященніший Владико!” – гучно виголошує протодиякон Роман Василина, початкові молитви читає протодиякон Олександр Іванченко. Великий хрест поки що лежить на
пі дпорках. Серед духовен ства – не ли ше кліри ки
Львівської єпархії. За благословенням Високопреосвященнішого Феодора, архієпископа Мукачівського та
Ужгородського, на освячення хреста прибули насельники монастирів Закарпаття. Високопреосвященніший Володимир, архієпископ Почаївський, відрядив
до молитви представників свято-Успенської Почаївської Лаври. Також радість події молитовно поділяє
докторант Варшавської Богословської Академії ігумен Феодосій (Оленич).
Мешканець села Шуптар Олег Володимирович,
який подарував Українській Православній Церкві землю під майбутній монастир, також брав участь у цій
визначній події. “Я дуже щасливий, – сказав він згодом, – адже по цій землі я у дитинстві бігав босими
ногами, а тепер тут буде свята обитель”.
Настає величний момент – хрест встановлюють
на основу. Владика його освячує і хор під головуванням протодиякона Валерія Калінчука та всі присутні
співають “Хресту Твоєму покланяємся, Владико…”.
Всі – духовенство і миряни – роблять земні поклони

прямо на снігу і прикладаються до хреста
Завершується чин освячення, владика Августин
звертається до всіх з архіпастирським словом. Владика передає отцю Севастіану цінний подарунок від
Високопреосвященнішого архієпископа Почаївського Володимира – ігуменський пастирський посох. До
вітань долучився також ігумен Феодосій, який подарував отцю-наміснику комплект чернечого одягу. І тут
невеличкий снігопад перетворюється на справжню
хуртовину. Буквально за лічені хвилини різко зростає швидкість вітру, сніг заліплює очі, не дає навіть

нормально дихати. В такій ситуації завершується саме
освячення і всі спускаються вниз, до підніжжя гори.
І дивина: тільки-но всі зійшли донизу, як хуртовина
вщухла і майже одразу засяяло сонце. Це був знак милості Божої – завірюха якби засвідчила, що відбулося
очищення від всього злого і недоброго, а сонце з’явилося як знак перемоги добра над злом..
Після легкої трапези всі вирушили додому, дякуючи та прославляючи Господа Бога за прекрасний день
і урочисту подію. Сподіваємося, пройде небагато часу
і на древній Галицькій землі з’явиться ще один світильник Православ’я – свято-Онуфріївський чоловічий монастир.
Протоієрей Миколай БАРАНОВ,
м. Львів

У IV столітті, за правління імператора Костянтина Великого, християнство стало державною
релігією Римської імперії. Внаслідок цього в християнському середовищі стали з’являтися новонавернені язичники, чий спосіб життя був далекий від чистоти віри. Тоді деякі сумлінні християни,
віддаляючись від мирських спокус, стали переселятися в пустелі. Так було започатковано чернецтво, або по-російські іночество, тобто інший, духовно довершений спосіб життя.
Пропонуємо увазі читачів роздуми про те, що ж таке чернецтво ігумена Ігнатія (Душеїна), благочинного VIII округу Калузької єпархії РПЦ.

ПРО ЧЕРНЕЦТВО
– Отче Ігнатію, як правильно перекладається
слово “монах”: “один”, “самотній” або “єдине”?
– Думаю, правильніше буде сказати “відокремлений”. Не “самотній”, в значенні відсутності компанії,
а “той, що усамітнився від світу і метушні”. Під словом “світ” слід розуміти не людське суспільство (інколи духовно квітучі монастирі розташовувалися в сто-

личних містах), а, як пишуть святі отці, “сукупність
пристрастей” людських.
Чернецтво є прагн енням до християнської досконалості. Той, хто приймає чернецтво, зрікається
від усього, щоб досягти головного – досконалості
внутрішнього життя, євангельського образу, справжнього смирення.
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– Яка історія розвитку чернецтва?
– Хоч як це не дивно, чернецтво виникло, зміцніло
і розквітло після завершення гонінь на християнство.
Я вважаю, що цей факт – глухий кут для невіруючих
істориків. Якби воно виникло під час гонінь – це б
було зрозуміло: тікали, мовляв, християни з міст від
гонителів, ось так і з’явилися монахи. Проте ми бачимо інше. “Отець чернецтва” – святий Антоній Великий – ще застав останнє гоніння (дізнавшись про гоніння на християн, святий Антоній негайно прийшов
до столиці Єгипту Олександрії з метою постраждати
за Христа), але вже в середині його довгого життя ченці йшли в пустелю з християнської Імперії.
Чернец тво було сп очатку течією мирян, багато
століть воно ніяк не було пов’язане зі священством.
Люди просто бажали духовної досконалості, глибокого покаяння, справжнього наставництва і йшли в пустелі до гігантів духу, до духоносних наставників, слава про яких облітала християнський світ. Йшли, щоб
запитати поради у велелюбного Макарія Великого або
поступити в послух до авви Пахомія, аби поглянути
на колишнього царського сановника Арсенія, який
завжди мовчить, або повчитися смиренню і цнотливості у колишнього вбивці і розпусника святого Моісея Мурина.
Спочатку жодної ієрархії серед тих, що чернечать,
не було. Перші ченці були не начальниками, а саме
отцями своїм учням. Звідси і найменування настоятелів монастирів, що закріпилося: “авва” – “батько”. Він
не мав влади адміністративної, він був духовним авторитетом, його святість була підтверджена непорочним
життям і любов’ю до учнів. Авву обирали самі монахи, бо як можна призначити отця? Потім старшинство в монастирі стало посадою. На неї стали призначати. Так і виникла ієрархія.
– Які обітниці приймають ченці?
– Якщо вчитатися в текст чину чернечого постригу, то монах зрікається взагалі від життя за пристрастями. Він вступає наче у Воїнство Небесне. Якщо ж
підходити формально, то обітниць можна виділити
три: обітниця послуху – відмова від життя за своїми
бажаннями; обітниця некористолюбства – відмова від
особистої власності; і обітниця безшлюбності – відмова від сімейного життя. В ідеалі розрив цих зв’язків
зі “світом” повинен дати людині свободу для духовної праці, відрізати всі життєві піклування. Чернець
керується словами Самого Спасителя: “Зречись самого себе, і візьми хрест свій і йди за Мною”. На знак
зречення від світу і нового духовного народження
йому дають нове ім’я.
– Чи всі ченці не їдять м’яса, чи це окрема обітниця?
– Монах дає обіцянку посту. В розумінні Церкви
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слово “піст” багатозначне. Воно
може стосуватися ли ше ї жі , і
м оже озн ачати
повноту правильн ого ті лесн ого
життя: “Під ім’ям
посту слід розуміти не одне утримання від надміру в їжі, а утрим ан ня від усі х
гріховних починань”. Отже, спеціальної “м’ясної
обітниці” у ченців не існує.
Невживання монахами м’яса – це традиція. Проте вона також народжена духовним досвідом. Справжні подвижники добре знали тісний зв’язок духа з
тілом. Через тіло можна впливати на душу і послаблення тілу відразу розслабляє дух. Розуміння посту в
православ’ї засноване саме на знанні цього зв’язку.
Для ченців піст ніколи не був самоціллю, лише
засобом. А втім дуже сильним і дієвим. Тому м’ясо –
як продукт, що “гарячить кров”, – прямо заборонялося багатьма чернечими уставами.
Особливо “шанувалося” невживання м’яса ченцями в Росії. Ще в 17-у столітті, супроводжуючи Анті охій ського Патріарха до Росії, його п лем інни кі єродиякон н арі кав н а “п остуван н я” росі й ськи х
післяпасхальних розговин: ченцям, мовляв, росіяни
м’ясо не пропонують.
– Який устрій життя в монастирі?
– Їх завжди було багато. Монастирські устави старовини, яких було чимало, виникли як плід справжнього подвижницького життя. У чернечого життя були
найрізноманітніші форми.
Були ченці-відлюдники, які жили в повній самоті.
Про безліч з них ми і не знаємо, оскільки нікому було
повідомити про їх подвиги і труди. Були мандрівні
ченці. Існував “скитський” тип монастирів – в такому кожен монах жив, працював і харчувався самостійно, але був під керівництвом старця-наставника і
брав участь в спільній молитві. Були “кіновії” – загальножительні монастирі (на Русі такими були майже всі, а на сьогоднішній день практично 100 відсотків
наших монастирів). У такій обителі братія працює і
молиться разом, їжу і одяг отримує в монастирі, не
має ніякого майна, підкоряється настоятелеві.
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Продовжуємо знайомити читачів із циклом статей, розпочатим у попередніх
випусках газети і присвячених церковному богослужінню

ÏÐÎ ÑÂßÒÀ Ð²ÇÄÂÀ
² ÁÎÃÎßÂËÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍÜÎÃÎ
Свята Різдва і Богоявлення в давнину складали єдине свято – Богоявлення – і лише
згодом були розділені на два. Проте, ці два свята дуже міцно переплелись.
До Різдва Христового Церква нас готує, майже як до Великодня: і Різдву, і Великодню
передує сорокаденний піст; щоправда, Різдвяний піст легший і веселіший, ніж Великий: у ньому більше
свят, м’якшим є статут харчування.
Різдву Христову передує Неділя свв. праотців, а від так – Неділя свв. отців. У ці дні згадуються всі ті, хто чекав
Спасителя людства, ті, кого весь світ не був гідний, ті, хто поневірялися по пустелях і горах, по печерах і ущелинах
земних, хто не отримав обіцяного в земному житті, але собою утворили безперервний ланцюг тих, хто очікував Месію.
Нарешті, і Різдво, і Богоявлення мають особливий день перед святом – це навечір’я Різдва Христового і навечір’я Богоявлення, або святвечір (сочельник). Сочельник походить від слова “сочиво” — кутя, особлива їжа, яку єдину
дозволяється вживати цього дня: пшениця з медом.
Це дні строгого посту і, крім того, це дні абсолютно особливого богослужіння. Якщо святвечір Різдва або Богоявлення припадає на понеділок, вівторок, середу, четвер або п’ятницю, то цього дня (у святвечір) читаються Царськи часи, ізобразительні, вечірня з пареміями, й одразу на вечірні – літургія святителя Василія Великого. Після закінчення літургії виносять свічку, і співається тропар і кондак свята.
Під саме свято служиться особлива всеношна. Вона складається не з великої вечірні та утрені (як будь-яка
святкова всеношна), а з великого повечір’я (бо вечірня вже була звершена після Царських часів разом з літургією
Василія Великого), літії святкової (яка ніби віддалена від вечірні, але все одно є логічним закінченням вечірні), і
полієлейної утрені.
У сам день Різдва Христового, якщо він припадає на вівторок, середу, четвер, п’ятницю або суботу, звершується
літургія святителя Іоанна Златоуста. Якщо ж святвечір у суботу чи неділю, то в такі дні звершують літургію Іоанна
Златоуста, а в сам день Різдва – літургію Василія Великого. Окрім цього, в суботу або неділю не можуть звершуватися і Царські часи, тому що субота і неділя не пісні дні, а Царські часи пов’язані зі строгим постом (третій раз на рік
Царські часи звершуються у Велику П’ятницю). У цьому випадку Царські часи переносяться на п’ятницю, і літургія
в п’ятницю не звершується.
В одному з предивних співів Різдва мовиться: “Что Тебе принесем, Христе, яко явился еси на земли, яко человек
'
'
нас ради? Каяждо
бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит:
ангели пение, небеса звезду, волсви
'
дары, пастырие чудо, земля вертеп, пустыня ясли: мы же матерь Деву. Иже прежде век, Боже, помилуй нас”.
Чудове місце! Спочатку подив: чим зустріти, чим обдарувати Владику? А потім мова йде про найцінніший дар, який
тільки можна було принести Господу, – Пречисту Діву Марію. Виявилось, що в роді людському є Чиста, стороння
будь-якого гріха Діва, Яка одна тільки могла вийти назустріч Христу і послужити справі, що перевершує будь-який
розум, – Боговтіленню.
Єдність Різдва і Богоявлення виявляється ще в тому, що ці дні сполучені святками – святими днями, особливими
днями, які порівнюють в дечому зі Світлою седмицею: немає посту, але вінчання, наприклад, в цей період не звершуються. Це – особливі дні, присвячені Богові, дні свята.
У Водохресний святвечір здійснюється велике освячення води. Нині, у чинній практиці, воно здійснюється двічі
– у святвечір і в саме свято, але це вже пізніша традиція, водосвяття повинно бути тільки у святвечір (як і показує
сучасна редакція Тіпікона). Тоді чин освячення води не такий, як на будь-якому водосвятному молебні, а набагато
урочистіший. Він містить молитву практично таку ж, як і в чині Хрещення.

²ÑÒÎÐ²ß ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß Ð²ÇÄÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ
Початок святкування Різдва Христового відносять до перших століть християнства. До IV століття в Східній і Західній Церквах Різдво Христове святкувалося 6 січня (за старим стилем), називалося Богоявленням і стосувалося, властиво, Хрещенню Спасителя.
Основна мета запровадження свята – спогад події
явлення у плоті Сина Божого. Але була й інша причина встановлення свята. Дещо раніше святкування Хрещення започаткували єретики-гностики, тому що вони
надавали найбільшого значення в житті Спасителя
Його Хрещенню. Необхідно було святу єретиків-гнос-

тиків протиставити таке ж, але своє.
І ось, Православна Церква також встановила урочисте святкування Хрещення Господня і назвала його
Богоявленням, підкреслюючи, що цього дня Христос
не став Богом, а явив Себе Богом, як Син Божий у
плоті. Церква також долучила до спогаду про Хрещення спогад і про Різдво Христове. До IV століття по
всьому Сходу Хрещення і Різдво святкувалися в один
день, 6 січня (ст.ст.), під спільною назвою Богоявлення. Підставою для святкування Різдва Христового
саме 6 січня служило таємниче розуміння співвідношення між першим і другим Адамом; другий Адам –
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Христос, – народився і помер того ж дня, в який був
створений і помер перший Адам, – в шостий, цьому
відповідало 6 січня, першого місяця року.
Свято Різдва Христового відокремлелось від свята
Хрещення в Римській Церкві в першій половині IV
століття. Перенісши свято на 25 грудня (ст.ст.), Церква
побажала створити противагу язичницькому культу
сонця. У римлян на 25 грудня припадало язичницьке
свято на честь зимового солнцестояння — день явлення непереможного сонця, якого не могла здолати зима
і яке з того часу йде до весни. Це свято “бога сонця”
було днем веселощів народу. Тому цей день цілком
підходив для спогаду події Різдва Іісуса Христа, Який
в Новому Заповіті називається Сонцем Правди, Світлом
світу, Спасителем людей, Переможцем смерті.
За думкою отців Церкви III і IV ст., 25-е число

грудня місяця більш, ніж інші, відповідає дню самого народження Господа Іісуса Христа. Місяць і день
смерті Христа точно відомий з Евангелій, а (за поширеним вже в раннє середньовіччя церковним переказом) Христос повинен був знаходитися на землі повне число років (як число довершене); звідси витікало, що Христос був зачатий того ж дня, в який постраждав, отже, до єврейської Пасхи, яка в той рік
припадала на 25 березня; відраховуючі від неї 9 місяців, отримували дату народження Христа – 25 грудня.
Святкуван н я Рі здва Хри стового 25 грудня в
Східній Церкві було започатковано близько 377 року
завдяки святому Іоанну Златоустому. З Константинополя звичай святкувати Різдво Христове 25 грудня
поширився на весь православний Схід.

З РУЇН ПОСТАНЕ ХРАМ,
З РУЇН ПОСТАНУТЬ ДУШІ…
Українська Православна Церква вже понад 15 років здійснює
пастирську опіку над засудженими, що відбувають покарання у ЛВК-30 у м. Львові.
До цього часу на території
установи не було облаштовано ні
каплиці, ані окремого приміщення для звершення Богослужінь.
Божественна літургія відправляється у приміщенні
їдальні в період між сніданком та обідом, що є незручним і ненормальним.
До архієпископа Львівського і Галицького Августина звернулись засуджені з проханням допомогти в
організації будівництва православного храму у ЛВК-30.
Для цієї мети вони запропонували використати напівзруйноване приміщення колишньої компресорної станції. Ініціатором цієї важливої справи є засуджений Сергій Онуфрієнко. Важкий злочин було вчинено під дією
обставин, чоловік переживає, що став їхнім заручником
та прагне спокутувати свій вчинок побудовою церкви.
Після перемовин між адміністрацією Львівського
управління державного департаменту з питань виконання покарань та відділом тюремного служіння Львівської єпархії УПЦ було прийнято рішення розпочати
будівництво. Дозвіл на будівництво підписав начальник Управління державного департаменту з питання
виконання покарань у Львівські й області генералмайор міліції Дзюдзь М.С.
Треба зауважити, що на територіях виправних закладів у м. Львові церков ще немає, православна громада на честь Почаївської ікони Божої Матері стане першою,
яка буде мати можливість молитися у власному храмі.
Задовго до отримання офіційного дозволу, засуджені
почали роботи з розчистки навколишньої території та
звільнення самого приміщення від рештків обладнання.
19 листопада до приїзду довгоочікуваних гостей готувалися і засуджені, і адміністрація установи. Такої події

тут ще не було! До
останньої хвилини
засуджені штукатурили зовнішні
стіни, прибирали
територію. Владика Августин прибув в установу зі
священиками, які
у різний час були
духовними наставниками цієї общини: митрофорні протоієреї Володимир Шарабура і Євген Щирба, священик
Сергій Рєзніков і цим створив надзвичайно урочисту обстановку. З ласки Божої у цей день стояла тепла, сонячна осіння погода, що усіма сприйнялося як благословення на таку важливу справу.
Архієпи скоп Августин звершив чин освячення
каменя, який було вмуровано у фундамент будівлі, а
також освятив хрест, який встановлений на місці майбутнього Престолу. Після закінчення богослужіння
Владика звернувся до присутніх з вітальним словом.
Приємною несподіванкою стало нагородження подяками від установи за сумлінну та плідну співпрацю,
яка сприяє у виправленні та перевихованні засуджених. Архієпископу Августину, протоієрею Іоану Синчуку, помічнику владики Августина з тюремного служіння Оксані Костенко та катехизатору Олександру
Бойко вручив подячні грамоти заступник начальника
устан ови з соц іально-виховної та
психологічної роботи капітан внутрішньої служби
Горін І.Я.
Прес-служба
Львівської
єпархії
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 Прес-служба Львівської єпархії повідомляє

ОСВЯЧЕНО НОВИЙ
МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД
30 листопада 2010 року архієпископ Августин освятив новозбуд ова ний “Мед ичний
центр святої Параскеви”, який знаходиться у
м. Львові.
Вперше у вітчизняній медичній практиці в
межах однієї установи зібрано радіологічне обладнання найвищого світового рівня. До складу
медичного комплексу входить дитяча і доросла
поліклініка, відділення із сучасним діагностичним
обладнанням, лабораторний комплекс, а також
соляна кімната з солотвинської солі для лікування хворих на астму та алергічні захворювання.
Владиці співслужили: секретар Львівської єпархії УПЦ п ротоіє рей
Богдан Білас, який є
настоятелем церкви
на честь святої Параскеви у с. Стоянів Радехівського району;
завідуючий відділенням Військово-медичного клінічного центру, полковник медичної служби, священик
Сергій Резніков, а також протодіакон Олександр Іванченко. Неподалік від медцентру
діє церква на честь святої Параскеви П’ятниці, яка була збудована ще за княжих часів, отже і новозбудований заклад було вирішено віддати під молитовний покров святої мучениці. На жаль, сьогодні ця цер-

ква перебуває в руках розкольників, тому архієпископ Августин освятив також іконки святої Параскеви
П’ятниці. Зображення святої перезняте з ікони, яка
міститься у іконостасі, створеному львівськими майстрами початку XVII століття, що є найвизначнішою
пам’яткою давньоукраїнського мистецтва.
Після богослужіння Владика звернувся до медперсоналу з вітальним словом та подарував їм ікону архієпископа Луки (Войно-Ясенецького), розповів житіє
святого лікаря і наголосив, що тепер святитель буде
покровителем закладу разом із святою Параскевою.
Архієпископ Августин закликав брати приклад зі святителя Луки і завжди, сумлінно відноситись до своїх
обов’язків щодо хворих пацієнтів і робити навіть більше того, як і архієпископ Лука. Владика благословив
працівників медцентру і подарував кожному іконки
преподобного Агапіта Києво-Печерського, лікаря безвідплатного.
Прес-служба Львівської єпархії

“Î ðàáºõ Áîæ³¿õ, áðàò³ÿõ ³ ñåñòðàõ íàøèõ áîëÿùèõ è
ñòðàæäóùèõ, … Ãîñïîäó ïîìîëèìñÿ!”
У свято -Георгіївській церкві у м. Львові,
як і в усіх церквах Львівської єпархії, після Божественної літургії був
звершений молебень за
здоров’я людей, хворих
на ВІЛ/СНІД.
Чин “Молє бного пєния о недужных – ВИЧи н фи ц и рован н ых” був
розроблен и й і затверджений Синодальною Богословською комісією Украї нської Православної

Церкви під головуванням Високопреосвященнішого
архієпископа Львівського і Галицького Августина.
При складанні цього чину були використані молитвослов’я з “молебного пєния о недужных”, з послідування святого єлея і молитви до Божої Матері перед
Її іконою “Всецариця”.
“У ситуації епідемії ВІЛ/СНІДУ священ нослужителі і миряни мають зробити все можливе, щоб
спроби людей, які живуть з ВІЛ/СНІД-ом, прийти у
Церкву не були зустрінуті холодом байдужості, а тим
більше, зневаги і засудження. Люди, які потерпають
від різних захворювань, в тому числі також невиліковних, є предметом особливого піклування Церкви”, – говориться у передмові до друкованого видання тексту молебна.
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ЗНАЙОМСТВО З УНІКАЛЬНОЮ
МУЗЕЙНОЮ ЗБІРКОЮ
14 грудня 2010 року, у переддень 427-ої річниці
з дня упокоєння першодрукаря Івана Федорова (5/
15 за н.ст. грудня 1583 р.), Високопреосвященніший
Августин, архієпископ Львівський і Галицький, у
супроводі секретаря Львівської єпархії УПЦ протоієрея Богдана Біласа, відвідав Музей давньої
української книги.
Завідувач музею Лариса Ігорівна Спаська ознайомила гостей із його історією та сьогоденням.

Музей давньої української книги був відкритий
як “Музей імені Івана Федорова” у 1976 році в приміщеннях колишнього Онуфріївського монасти ря, де
у ХVІ ст. було поховано першодрукаря Івана Федорова. У 1990 році м узей був виселени й і з цього
приміщення, у зв’язку із передачею монастиря ордену василіан (УГКЦ), а всі його експонати зберігалися у підвалах Львівської картинної галереї. 1997
року музей одержав корпус біля палацу Потоцьких
(вул. Коперніка, 15 а).
Експозиція музею присвячена історії рукописної
та стародрукованої кни ги , м истец тву художн ього
оформ лен н я давн і х
українських рукописів. Серед експонатів
– середньовічні рукописи, видання Івана
Федорова (Апостол,
Буквар і Острозька Біблія), книги середньовічних друкарень Києва, Львова, Почаєва.
В одному із залів
музею відтворено інтер’ єр середн ьові чної друкарні із друкарським верстатом
Друкарський верстат
та палітурни м п ре(ХVІІ ст.)
сом ХVІІ століття. У

збірці музею перебувають також верстати для офортів
і літографії. Виставковий зал музею використовується для організації виставок книгознавчого, мистецького та літературно-меморіального характеру.
Особливе заці кавлен ня гостей викликала розповідь Лариси Ігорівни про останки, що зберігаються у сховищі музею і, згідно припущень спеціалістів,
можуть належати першодрукарю Івану Федорову та
й ого син у І ван у
Д рукареви чу. Д ля
остаточного пі дтвердженн я такої
версі ї необхідн е
п роведенн я ґрун товн и х н аукови х
досліджень – визначенн я віку кісток,
проведення їх генетичного та хімічного аналізу. Проте, через брак ві дпові дних коштів, ідентифікація останків затримується. Лариса
Ігорівна зазначила,
що сп і вробі тни ки
Копія надгробку
музею хотіли б поІвана Федорова,
ховати останки за
встановлена біля музею
християнським звичаєм, але доти, доки ідентифікація не проведена належним чином, залишатимуться сумніви: кого ж саме буде поховано?
На завершення зустрічі владика Августин подякував Л.І.Спаській та усім співробітникам музею за
подвижницьку працю із збереження пам’яті про життєвий подвиг і творчий спадок першодрукаря Івана
Федорова, постать якого посідає одне з найпочесніших місць в історії вітчизняної культури. Також Влади ка висловив споді ван н я н а сп і вп рац ю м і ж
Львівською єпархією УПЦ та Музеєм давньої української книги.
До речі, у вересні 2008 року, Предстоятель УПЦ
Блаженніший Володимир, Митрополит Київський і
всієї України, під час свого архіпастирського візиту
до Львівської єпархії, у рамках презентації факсимільного перевидання Пересопницького Євангелія передав примірники святині науковим та культурним установам міста Львова, у тому числі й Музею давньої
української книги.
15 грудня 2010 року, з благословення владики Августина, у Свято-Георгіївському храмі Львова було
звершено панахиду за спокій душі “приснопоминаємого диякона Іоанна”.
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 Лики святих на вулицях міста

СВЯТИТЕЛЬ МАРТИН МИЛОСТИВИЙ,
ЄПИСКОП ТУРСЬКИЙ
Однією з найвідоміших архітектурних пам’яток
Це трапилося у місті Ам’єн. За свій вчинок майбутній
Львова є будівля із загадковою назвою “Чорна кам’Святитель був втішений явленням у сновидінні самого
яниця” (пл. Ринок, 4). Протягом століть свинцеві
Господа Іісуса Христа, одягненого в цю половину плабілила, які наносили як ґрунт на стіни кам’яниці,
ща, який промовив: “Мартин одягнув Мене цим плаокислювалися під дією повітря і світла і таким чищем”. Саме цей епізод був вирішальним мотивом для
ном утворився її таємничий чорний колір.
прийняття святим Мартином Святого Хрещення та на
Кам’яниця збудована 1577 року.
багато століть визначав іконографію
Наприкінці ХVІ століття представник
Святителя.
львівського патриціанського роду Ян
Помер святитель Мартин 12 (25 за н.
Лоренцович відкрив у цьому будинку
ст.) жовтня 397 року під час молитви в
одну з перших у Львові аптек. Тоді цей
містечку Канде у храмі, розташованому
будинок називався Лоренцовичівським.
поруч із місцем злиття річок В’єнни і ЛуОнучка Яна Лоренцовича вийшла заміж
ари. Місцеві жителі хотіли поховати його
за лікаря Мартина Анчевського і вже у
у себе, однак мешканці Тура викрали тіло
ХVІІ столітті кам’яниця називалася
і вирушили з ним вгору за течією на чов“докторівською”. Доктор Анчевський
нах. Згідно місцевих переказів, незважатоді ж прикрасив фасад будинку скульючи на осінню пору, по шляху їх слідуптурою свого патрона святителя Марвання розквітали квіти і співали птахи.
тина, єпископа Турського – одного із
Єпископ Перпетуй спорудив над
отців Західної Церкви, який також вшагробницею святителя Мартина чудову бановується Православною Церквою.
зиліку. Часточки мощей Святого були згоСкульптурне зображення
Святитель Мартин народився на подом передані різним церквам. 1562 року
свт. Мартина
чатку IV ст. в Паннонії, Римській пропротестанти пограбували гробницю свяна фасаді “Чорної кам’яниці”
вінції, що розташовувалася між сучастителя Мартина і спалили його мощі.
ними Угорщиною, Югославією та Австрією. З ранньої
Рештки мощей були поюності, майже з дитинства, він мріяв про чернецтво, макладені і досі зберігаючи перед собою героїчний приклад для наслідування в
ються в кафедральному
особі преподобного Антонія Великого. Проте Мартин ріс
соборі міста Тур.
у нехристиянській сім’ї, і батько наполіг на його військовій
З того часу ось вже
кар’єрі. Саме тоді святий і потрапив в Галію (сучасна
більш як 1600 років у заФранція), де ніс свою службу в якості офіцера. Коли з’яхідному мистецтві привилася можливість залишити армію, Мартин пішов у пусутній образ і подвиг
стелю поблизу міста Пуат’є, де невдовзі навколо нього
святителя
Мартина
Престол у базиліці м. Тур
(Франція) де спочивають
виник невеликий монастир, що став, за словом автора
Турського. У Равенні
мощі свт. Мартина
житія святого, розсадником чернечого життя в Галлії.
(Італія) на візантійських
Важливо відзначити, що Мартин поширював на Заході
мозаїках 561 року в батрадиції східного, єгипетського чернецтва, в усьому назиліці святого Аполінаріо святитель Мартин займає перслідуючи преподобного Антонія.
ше місце в ієрархії святих. Його зображення присутнє у
Незабаром, майже силоміць, мешканці міста Тур приміланській базиліці святого Амвросія. У Х столітті образ
мусили святого Мартина прийняти єпископську владу над
святителя Мартина особливо часто з’являється у вітраними. Сам він до цього уникав рукоположення навіть в
жах, на фресках, полотнах, священних чашах і дзвонах, у
диякони, віддавши перевагу більш скромному сану заквигляді скульптур. Вважається, що слово “капела”, яке
линача – читця особливих молитов над біснуватими.
означає невелику церкву, походить від латинського слова
“На вустах його один Христос, в серці його одна лю“капа”, “плащ”, тому що капелою називали церкву, в якій
бов, один світ, одне милосердя” – писав автор його житія.
зберігався плащ-мантія святителя Мартина
Святитель молиться за своїх кривдників. Він викуповує
Жоден святий не користувався такою посмертною слаполонених. Він просить імператора про звільнення в’язнів,
вою на християнському Заході, як святитель Мартин Турсьпрощення тих, хто потрапив у немилість. Святитель не мокий. Про його шанування свідчать тисячі храмів і посеже примиритися з тим, що пролилася кров єретиків, і порилень, що носять його ім’я. Для середньовічної Франції (і
ває спілкування з усіма винними у цьому гріху єпископами.
для Німеччини) він був національним святим. Його базилЛюбов святителя Мартина знаходить вираз у жесті,
іка в Typі була найбільшим релігійним центром Франції,
що може вважатися етично геніальним. Ще будучи воєйого мантія – державною святинею франкських королів.
начальником, одного разу взимку він розірвав свій плащ
Степан БЕЦКО,
і віддав його половину зовсім роздягнутому чоловікові.
м. Львів
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“ПІД СОНЦЕМ”
У ЛЬВОВІ
З 16 по 19 листопада 2010 року вже вдруге з місіонерським візитом наше місто відвідав московський
гість – режисер і автор проекту “Під Сонцем” Василь Яцкін. У його крихітній студії “Кіноконтакт” набралося вже немало винагород церковних і світських: винагорода від Місіонерського відділу Московської
Патріархії і подячний лист від Молодіжного відділу “За сприяння конкретними справами духовно-етичному оздоровленню російського суспільства”, призи російських і зарубіжних кінофестивалів.

– Василь, ваш проект називають “православним
десантом” в ті місця, куди “не ступала нога людини
в рясі”. Як це удається?
– Милістю Божої і працями подвижників на місцях. Чиновники зобов’язані проводити етично-виховну роботу з молоддю, але священика запросити їм часто боязнь. А через наш начебто світський проект “Під
Сонцем” православні подвижники в містах і селах,
коли Бог дає, потихеньку “приручають” місцеву адміністрацію, педагогів, батьків. Включають в міські або
обласні програми. Найбільша радість – коли бачиш,
як через якийсь час після роботи з нами вже і священика не бояться запрошувати. Наше завдання – навести мости.
– Як виходить вивести чиновників, батьків, педагогів на розмову про Православ’я?
– Вважаю, поважно показати, що Православ’я –
це умова збереження народу. Зовнішні прояви Православ’я – це етичне здоров’я, справжній патріотизм,
точна шкала цінностей. Сьогодні будь-який нормаль-

ний батько відчуває: з дітьми твориться щось ненормальне. І звичайно, кожному хочеться розібратися
“чому так” і “що робити”. Святіший Патріарх Алексій ще в 2000 році сказав: “Ми повинні усвідомити,
що проти нашого народу ведеться добре спланована
безкровна війна, що має на меті його знищити”. Коли
батьки або військові бачать на екрані, як програмують свідомість молоді через субкультуру, молодіжні
журнали, комп’ютерні ігри і навіть мультики, то милістю Божою удається налагодити взаєморозуміння і
з невіруючими. Потім запитуєш аудиторію: “А чим
можливо цьом у протистояти , якщо таких грошей,
скільки у виробників всього цього, у нас немає?” У
відповідь обов’язково чуєш: “Моральністю! Силоміць
духу! Духовністю!”
– А ви багато берете за свої виступи?
– Є одна принципова річ: потрібно, щоб єпархія,
відділ освіти або культури купували якусь кількість
касет для шкіл і бібліотек. Потрібно, щоб після твого
приїзду фільми, яких немає на телебаченні, залишалися для роботи педагогів і батьків. Отже “оплата по
можливостях”.
– Чув, що ви возите з собою не лише фільми серіалу “Під Сонцем”.
– Звичайно. Вожу і місіонерські фільми моїх колег, книги, журнали, диски з аудіокнигами.
– Які у вас плани на майбутнє, якщо Господь пошле помічників і опікунів?
– На кожному диску “Під Сонцем”, крім фільму,
заплановані додаткові повчальні матеріали. Вже зробили вправу-загадку по музиці. Але у нас немає постійного монтажера-комп’ютерника. А ще мені пишуть люди з різних міст, що подивилися “Під Сонцем”. Поки на ці листи відповідаю лише сам, коли є
час. Один доброволець узяв на себе дзвінки по організації поїздок, але потрібний постійний секретар. Ще
мрію про телепередачі, в які зміг би розказувати про
подвижників в містах Росії, України і Білорусії. Про
цих людей майже нічого не знають. Адже серед них
зустрічаються справжні герої!
Підготувала Юлія ЯКОВЛЄВА
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МОЛЕБЕНЬ ЗА ДІТЕЙ
19 грудня 2010 року, в день пам’яті святителя
Миколая, архієпископа Мир Лікійських Чудотворця, у свято-Георгіївській церкві м.Львова було
звершено чин молебного прохання за просвіту та
спасіння дітей у сучасному світі. Молебень звершили протоієрей Іоанн Полотай, священик Андрій
Гнатюк та диякон Володимир Білошицький.
Із теплими словами до людей звернувся священик
Андрій Гнатюк. Він зауважив, що сьогодні в церкві ми
поминали також і батьків святителя Миколая, благочестивих Феофана і Нонну, які дали обітницю присвятити дитину Богові. З дитячих років Миколай досягав
успіху у вивченні Священого Писання, вдень він не
виходив з храму, а вночі молився та читав книжки, творячи в собі гідне житло Святого Духа. Його сім’я була
для нього справжньою домашньою церквою. Батьки з
дитинства навчали Миколая Божому благочестю, на-

вчали жи ти ц ерковн им
життям. Служачи Господові, юнак горів духом, а
досвідченістю в пи таннях віри був подібний до
старця, чим викликав здивування і глибоку повагу вірян. Сьогодні ж ми бачимо
іншу картину, нашими дітьми опікуються ті, хто створює телевізійні і комп’ютерні програми. Не дивно, що
багато хто з дітей опиняються в обіймах сектантів, іновірців або ж і ще у гірших людей. Тож будемо пам’ятати, що без Церкви немає спасіння. І будемо прикладати всіх зусиль, щоби діти наші виховувалися згідно із
заповідями Божими.
Інформація Союзу православних батьків
Львівщини для прес-служби Львівської єпархії

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ СІМ’Ї
26 листопада 2010 року у м.
Дрогобичі відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція з питань сім’ї та сімейного виховання: “Сім’я –
основа Церкви та держави”. Організаторами конференції виступили громадська організація “Благовіст” та історичний факультет спеціальністі “Філософія” Дрогобицького педагогічного університету
ім. Івана Франка.

Делегацію Львівської єпархії на конференції очолив
архієпископ Львівський і Галицький Августин, в складі
делегації були: настоятель дрогобицького кафедрального
собору прп. Іова Почаївського протоієрей Микола Мандзюк, голова єпархіального відділу в справах сім’ї священик Андрій Гнатюк, диякон Тарасій Андрусевич, голова правління Союзу православних батьків Львівщини
Віктор Зуєв, секретар правління Союзу православних
батьків Львівщини, доцент кафедри психології Львівського університету ім. Івана Франка Анна Вовк, член
Союзу православних батьків Львівщини Олена Абаєва.
Конференція показала, що сім’я – це етичне поняття. Всякі спроби безбожно вивести юридичне поняття
сім’ї приводить саме до тих збочень та порушень норм
моралі, про які так змістовно говорив у своїй доповіді
владика Августин, про що так чи інакше йшлося в кожній доповіді. Сучасне суспільство згубно для традиційних сімейних цінностей, намагається зробити з сім’ї

суб’єкт права, перекреслюючи її феноменальність – те,
що є основою продовження роду і існування людства.
Про це йшлося в доповіді Володимира Возняка “Сім’я
– не “ячейка”, а субстанція суспільства.
Поняття шлюбу та сім’ї розкривалося у доповідях
протоієрея Ігора Ткачіва, та Віктора Зуєва. “Не добре,
щоб бути чоловіку самотнім” (Бут. 2:18). Дві особи –
чоловік та жінка укладають шлюб, для того, щоби, за
Божим благословенням, даним їм ще у раю, народжувати дітей, і таким чином утворювати сім’ю.
Як сказав священик Андрій Гнатюк, сім’я сьогодні
розпадається як на побутовому, так і на державному
рівні. Сімейні цінності втрачаються, виховання дітей перетворюється на звичайне надання освіти. Розбещуються
і діти, і батьки. І такий стан речей є неприпустимим.
За згодою всіх учасників конференції було проголошено, що вихід із кризового стану сімейного життя
в Україні слід шукати спільно: державі, Церкві та громадським організаціям, зокрема організаціям батьків.
Було презентовано газету “Мала Церква”, яка покликана донести до кожного свого читача істине покликання справжньої християнської сім’ї.
Інформаційна служба Союзу православних
батьків для прес-служби Львівської єпархії
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ПРО ЯЛИНКУ
В 2011 році виповнюється 500 років святковому звичаю прикрашати різдвяну ялинку. Він з’явився у Прибалтиці в 1511 році. Досі Латвія і Естонія з’ясовують питання,
хто з них започаткував цю чудову традицію, адже у Ризі зберігається найстаріша
ялинкова прикраса, архівні ж матеріали свідчать, що вперше ялинку прикрасили в
Таліні. Це питання вирішувалось навіть на державному рівні. На цьогорічній зустрічі
прем’єр-миністрів обох країн дійшли компромісу: у середньовіччі землі Латвії і
Естонії входили до складу однієї держави – Ливонії, тому звичай прикрашати ялинку
можна вважати спільним! Пропонуємо Вашій увазі спробу відшукати біблійні корені
цієї улюбленої різдвяної традиції.
Милуючись прикрашеною ялинкою, не усвідомлюєсклепіннями церков на Закарпатті, Буковині, взагалі на
мо, що бачимо маленьке диво. Здавалося б, цей обряд
заході України. Його гілочки вплітають на щастя у вінки
не міг зберегтися за часів пролетарської ідеології. Адже
нареченим. Добре ставляться до мирта й італійці, франвоювали навіть із народними звичаями святити вербінцузи, німці, вважаючи його вінчальною квіткою нарівні
ня перед Великоднем, зілля в Зелену неділю або груші
з флердоранжем, цвітом апельсина. Інші священики ввана Спаса. У порівнянні з ними ялинкове свято – простожають це атрибутикою язичництва, отже – неприпуститаки аристократична забава! Але диво сталося.
мим (за античних часів мирт використовувався для культових потреб) – і бувають поблажливі тільки до рослинних аксесуарів свята Трійці. Нарешті, дехто відмовляє рослинам у присутності при релігійних обрядах, посилаючись
на пророчі книги Осії та Єзекіїла, де йдеться про жертви, що їх приносили марновіри під тополями і дубами.
Та для різдвяної ялинки скрізь і у всіх знаходиться місце!
Простеньке і зворушливе різдвяне оповідання про
ялинкові дари було покладене в основу звичаєвого свята, чи то навпаки. До речі, на початку минулого століття набула популярності пісенька про ялиночку, написана скромною бібліотекаркою – ще замолоду, для родинного кола. Легенда твердить, що у 30-х роках пісеньЯлина не згадується у Біблії. Та є усний переказ про
ка сподобалася Горькому, і вже літню авторку негайте, як рослини вітали народження Ісуса Христа. Вони
но прийняли до Спілки письменників. Радянські дітдарували Святій родині свої найкращі плоди. На тлі цьолахи співали “У лісі народилася”, хоч і з певними купюго чудового різноманіття скромній ялинці не було чого
рами, замість колядок і щедрівок. На ялині з’явилися
подарувати, крім шишок і гіркої живиці. Дуже засмутикульки з молотами-серпалася вона на своїй сніговій Півночі. Та всі інші дерева
ми, а верхівку прикрашазрозуміли розпач ялинки, не лишилися байдужими, не
ла вже п’яти кутна зірка.
кинули її на самоті. Кожен дав їй трохи від свого, і ялинКоли ж у 60-х увагу ідеологів
кова глиця засяяла серед холодної ночі, а на гілках з’япривернули народні обрявилися дивовижні плоди з усього світу. Ялинка втішиди, різдвяні співи частколася, і зрадів, побачивши її, маленький Ісус.
во повернулися, тільки заЦе не апокриф і навіть не народна сакральна легенмість “Син Божий” заспівали “Рік Новий народився…”
да. Така собі святочна казочка, цілком світського походІ все ж першоджерелом цього обряду були канонічні
ження, як і сам звичай прикрашати новорічну ялинку. А
біблійні книги. У Євангелії від Матвія є свідчення про
звичай був настільки світський, що нагадував радянсьмудреців, які побачили Його зорю на сході й поспішили
кий. Тому й не викликав підозри у войовничих атеїстів.
до Віфлеєму. Вони поклонилися маленькому Ісусу і підЯкщо Різдво за всіх умов залишається у свідомості
несли царські дари, серед яких був ладан, духмяна жиподією, яка пов’язана з появою Спасителя і однозначно
виця з Аравії. А євангеліст Лука змалював прихід пастусимволізує життя, то свято ялинки може залишити прихів з безцінним даром: вони повідомили народу радісну
смак жалю. Минулий рік з його реаліями зустрічається
звістку про те, що новонароджений є Спасителем… Знайз невідомістю року прийдешнього. Приходять веселощі,
шлося-таки біблійне коріння звичаю прикрашати ялині стає шкода його героїню – роздягнену, пожовклу та обку, вітати й обдаровувати близьких і друзів. І не лише сесипану ялину, байдуже викинуту на смітник.
ред грудня, на День святителя Миколая Чудотворця, а й
Чи є місце для рослин у храмі? Слід зауважити, що
на Різдво Христова і Новий рік. Хай це будуть, якщо не
самі священики в цьому не одностайні. Деякі залюбки
коштовні заморські пахощі та іграшки, то принаймні
прикрашають храми живими рослинами не тільки на Різялинкові. Та головне – добрі, радісні звістки!
дво, а й на Великдень. Скажімо, згадуваний біблійними
Андрій ТОПАЧЕВСЬКИЙ,
пророками вічнозелений мирт чудово почувається під
м. Київ
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ІСТОРІЯ РІЗДВЯНОЇ МЕЛОДІЇ
1818 р. у соборі святого Миколая в австрійському містечку Оберндорф, поблизу Зальцбурга,
сталася велика неприємність, майже по Гофману,
– миші прогризли міхи органу.
Помічник вікарія на ім’я Йозеф Мор виявив це
мишаче злодіяння 23 грудня. А 24 грудня – Різдвяна
меса. Її неможливо служити без музики. Перебираючи
різні варіанти, Мор прийшов до думки, що становище
може врятувати урочиста пісня-гімн, яку можна було б
виконати без музичного супроводу. Розпач пробудив
фантазію, і помічник вікарія склав кілька відповідних
до нагоди куплетів. Але от музику писати він не вмів.
У Мора був приятель, який мешкав у сусідньому містечку Арнсдорф, – вчитель та органіст Франц Грубер,
який умів складати мелодії. Саме до цього Грубера і
помчав Мор, благаючи придумати музику.
Часу зовсім не залишалося – невпинно наближалася Різдвяна ніч. Грубер виявився хорошим другом
– для порятунку приятеля він написав мелодію. Мабуть, на музиканта зійшла особлива благодать, тому
що мелодія ця пережила століття.

Найстаріша авторська партитура (пр. 1820 р.)

У перший раз гімн “Тиха ніч, Свята ніч” пролунав
24 грудня 1818 під склепіннями собору святого Миколая. Хто знає, можливо, пісня так і залишилася б парафіяльною дрібничкою, якби не випадок. Розповідають,
що через кілька днів Карл Маурахер з Ціллерталя, відомий у тих місцях майстер з виготовлення органів, прийшов до церкви святого Миколая та переписав новий
різдвяний гімн. Мабуть, завдяки йому пісня потрапила в пісенний збірник, укладений Блазіусом Віммером

з Тіролю, що вийшов влітку 1819 року. Завдяки цьому
гімн став відомий, як ... тирольская народна пісня. Збереглися численні рукописні записи цієї пісні і в самому зальцбургському регіоні, найстаріший зі збережених належить до 1822 року.
Пісня стає популярною. Відомий у ті часи музичний колектив “Сім’я Райнера” виконав її вже на Різдво
1819 року в одній з парафіяльних церков, а через 3
роки вони заспівали її в замку графа Донгоффа у Фюгене на прийомі на честь австрійського імператора
Франца I і російського імператора Олександра I.
Напевно, імена Франца Грубера і Йозефа Мора так і
залишилися б невідомими, якби не прусський король
Фрідріх Вільгельм IV. Він почув пісню на Різдво 1853
року. “Тиха ніч, Свята ніч” вразила короля. Він розумів,
що у пісні повинні бути автори, і наказав придворному
концертмейстерові розшукати їх. Це виявилося справою
непростою: і Грубер, і Мор були простими маловідомими людьми. До того ж Йозефа Мора на той час взагалі
не було серед живих: у 1848 році він помер у віці 56
років. Авторів пісні безуспішно шукали цілий рік і могли б шукати нескінченно. Але різдвяні чудеса тривали.
У 1854 році хор Зальцбурга готувався до Різдва.
Репетирували, природно, “Тиху ніч, Святу ніч”. І один
з учасників хору, підліток на ім’я Фелікс Грубер, співав її не так, як вимагав диригент хору. Коли диригент
зробив йому зауваження, юний Фелікс відповів, що
співає її так, як вчить його батько, а батько краще за
всіх знає, як треба правильно виконувати цей гімн, тому
що він його склав. Диригент Зальцбурзького хору був
добре знайомий з придворним концертмейстером прусського короля і знав про наказ Фрідріха Вільгельма...
У наш час “Тиха ніч, Свята ніч” стала справжнім
скарбом духовного співу. Вона виконується на різдвяних і новорічних урочистостях, входить до концертного репертуару багатьох хорових колективів. У грудневі
й січневі дні вона звучить по радіо та з телеекранів. У
пісні – сотні перекладів, а в 20-і роки минулого століття українською мовою вона зазвучала завдяки поетові Богдану Леп кому. Ніжна м елодія швидко завоювала Західну Україну та Закарпаття. А тепер “Тиху
ніч, Святу ніч” все частіше співають і православні. Так
що пісня набула інтернаціонального характеру.
Галина БАЛАЦЬКА,
м. Львів

 Літо Господнє
Подібно до відомого російського письменника Івана Шмельова (1873-1950), який у своєму автобіографічному творі “Літо Господнє” описує Москву кінця ХІХ ст., галичанин Олександр Надрага (1885-1962) є
автором низки літературних нарисів, що дають можливість відчути атмосферу Львова ХІХ-першої половини ХХ ст. Для читача його творів є привабливими історичні розвідки про парки, окремі будинки, вулиці,
райони міста, а також розповіді про найдрібніші деталі святкування Різдва та Великодня.

ЛЬВІВСЬКИЙ СВЯТИЙ МИКОЛАЙ І СВЯТИЙ ВЕЧІР
Видимим знаком недалеких зимових свят обох обрядів у Львові були від давніх-давніх літ ярмарочні
будки з дешевими медівниками, “миколайчиками” і

прикрасами на ялинку, що їх уже з кінцем листопада
ставили на Ринку навпроти Народної Торгівлі. Поява
тих перших будок була для нас, малих шкрабів (учнів
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молодших класів)
із все людної школи , вели кою втіхою, бо вони саме
вводи ли н ас в
більш, ніж шеститижневий період
найкращих казок
і мрій дитячих років. Ми всі бігли
на Ринок дивитися на ті будки , а
обійшовши їх ряд,
ставали перед популярним тоді базаром, що містився коло нинішньої Народної Торгівлі і був, побіч Кавчинського та Оберського на Галицькій, головним доставцем для святого Миколая. Чого там тільки не було
на виставових вікнах?! І залізнична на шинах з льокомотивою, що її накручувалося ключем, і ріхтерівські будівельні камінчики, і магічні ліхтарики, такі,
що кидали ріжні образці на екран з малого обруса, і
скриньки з усякими чудодійними штуками, гри та забави. Справді, годі було між тими чудами вибрати і
признатися родичам, що саме святий Миколай мав би
нам принести. Найкраще було б, щоби він приніс нам
цілу виставу…
Ти м часом й ого п ри хі д н абли жався і я
вдивлювався надій но в образ його свято юрського
престола та просив, щоб він цього року був так само
щедрий як минулого і у великій своїй ласці додав
ще пачку ріжнобарвних олівців, яку я бачив у Буткеви ча н а Кракі вські й чи у Куп фершм і дта н а
Руській . Трудно було нам , ді тям, засн ути напередодні гостини нашого добродія. Ми переверталися з
боку на бік, а наша уява працювала так сильно, як
тільки може працювати у малих дітей. Коли ми і заснули, то в другій-третій ночі було вже по сні. Наші
головки дави ли які сь пакун ки і ми в сорочи нках
бігли з тими пакунками до вікна та при світлі наріжної аверівської ліхтарні попросту розривали їх.
Є залізн ичн а, направду є і крей дки ! Боже, що за
радість! Навіть вилетіла з пакунка пара нікльованих
шляйфів (ковзанів) з гарними ремінчиками! Сестра
витягла і ляльку, таку, що закриває очі, і бляшану
кухню з горнятками, риночками, сковорідками! Зуби
дзвеніли нам від холоду, а мама гонила до ліжок. Але
сну вже не було та ледве над ранком ми заснули – я
з залізничною, а сестра в обіймах ляльки. Одначе
прийшла раз ніч, коли святий Миколай до нас не зайшов. І щирі сльози лилися нам з жалю, що ми вже
“старі”, і розвіялася ще одна чудова казка н ашого
дитинства!
Та недовго тривають траґедії юних днів. Ось уже
і по польських святах… Батько вифасував (одержав)
пенсі ю, і треба було полагоджувати передсвяточні
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орудки (процес купл і-продажу). Я впрошувався на
мамин ого секретера, і мам а обчи слювала та мені
диктувала всякі позиції, які я каліграфічно списував на картці з мого зшитка. Ішло головно про всякі
ласощі, які мама купувала в Народній Торгівлі, бо
муку брали ми в млин і Тома на Янівській. “Фунт
жовтих родзинок і півфунта чорних дрібних”. Я писав і облизувався. “Два кіля волоських оріхів, фунт
чоколяди, кільо міґдалів, півфунта цукати”. “Мамо,
може того буде замало і торти готові нам зіпсуватися!” “Ей ти, ласуне, – ві дповіла мама, – знаю вже
чому тобі замало, але як ми з Маланкою принесемо
кіш, то замкнемо все на два спусти (замки)”. Ті всі
застереження не дуже помагали і в кожній торбинці,
що зберігала щось см ачне, мусіла бути дірочка. Я
скидав вину на погані торбинки (хай простять мені
панове начальники Народної Торгівлі), але мама не
вірила. “Помагав” мамі ще більше, як починали варити. Тоді не один з міґдалів, з яких ми зі сестрою
здіймали лушпинки, опинявся в шлунку та в кишені,
і довго ще по святах знаходила мама якісь родзинки
чи куснички чоколяди. Мама витягала на свята “спеціяльні” приписи на торти і тістечка. Кілько літ мали
ті пожовклі переписи, писані
ледве чі т ки м
чорн и лом п онашому, по-нім ец ьки і п опольськи! “Бачи ш, О лесь,
той перепис ще
ві д твоє ї прабабки , а ц ей
ві д бабки , ц ей
від тети Брозі,
той ві д тети
Ґені, що то вже
в чоти рн адцятім році життя вийшла заміж і на Буковині її називали “ді кляйне (мала) Попадя”. Всі архітвори кулінарного мистецтва зачиналися від слів: “Возьми,
wez, nimm”. Я з такою пошаною брав їх до рук, ніби
вони були найстаршими пам’ятниками письменства!
Мама робила звичайно все на “на око” і навіть моїй
жінці трудно нині вивідати від мами, кілько вона дає
цього і того до якогось торта чи пляцка. Вино і риби
належали виключно до нас обох мужчин – батька і
мене. Служниця брала кіш і ми одного дня ходили з
нею на Кракі вську, до Штадтміллєра, за вином , а
вдень перед самим Свят-вечором на площу Ринок по
риби. Я дуже любив дивитися на малу вінду (ліфт)
в Штадтміллєра, якою їхали з пивниці , овинен і в
жовту бібулку (грубий папір), ріжні сорти вин. Мама
і служниця розбирали риби, а ми, малі, вичікували
на плавці (плавальний міхур), які висушували на печі,
щоб ними стріляти.
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РІЗДВЯНІ КЛОПОТИ
(Каз ка)

Я

, як і всі діти нашого класу, дуже любимо зиму, а
особливо зимові свята. Ми завжди ретельно готуємось до Нового року і Різдва Христового:
прикрашаємо свій клас, школу,
шкільне подвір’я. Цього року,
коли ми прикрашали клас, із нами трапилась дивовижна пригода. Ось послухайте, що сталось!
Все було як завжди. Ми принесли різноманітні прикраси, прибрали ялинку,
розмалювали дошку, штучним снігом та сніжинками-витинанками прикрасили вікна. Біля красуні-ялинки ми розставили
цілий Вертеп із маленьким
Іісусом на сіні. Всі дружно
працювали, навіть хлопцірозбишаки допомогали. Нарешті, все зроблено! Попрацювали на славу – клас виглядав дуже гарним та святковим. Ми милувались ним,
задоволені своєю працею.
Раптом трапилось щось
неймовірне: може хтось погано зачинив вікно, коли
прикрашав його, може якась зла сила надумала
споганити свята, але вікно відкрилося і в клас увірвалась завірюха. Ми з жахом дивились, як нищиться наша праця, як рвуться наші святкові прикраси. Хлопці швидко зачинили вікно, але завірюха наробила лиха: за якусь мить в класі все було

“вверх дном”. У більшості з нас на очах з’явилися сльози…
Ми ще розгублені стояли серед класу, як невідомо звідки, стало з’являтися світло, яке мерехтіло
різнокольоровими вогниками. Світло скоро стало
таким яскравим, що нам довелось заплющити очі.
Спочатку було якось страшно, але від світла йшло
тепло і, навіть, чулась дивна і красива мелодія, серцем відчувались радість і спокій. Поволі найсмілливіші почали відкривати очі і за якийсь час ми всі
змогли побачити, що в нашому класі всі прикраси
в повному порядку, виблискують ще красивіше,
ялинка стала ще пишнішою і гарнішою. Але самим
несподіваним було те, що на ялиночці з’явилася
зірочка, яка нібито освічувала Іісуса в колисці у
Вертепі. І тоді всі зрозуміли: не треба боятися ніякого лиха, бо яскраве світло і тепло – це вічна, добра сила Різдва Христового!
Лешневська Софія,
10 років

ЛИСТ ДО СВЯТОГО МИКОЛАЯ
Святий отче Миколаю,
Я на тебе так чекаю!
Принеси мені дарунки –
Три малесенькі пакунки:

В третьому усмішку, радість й любов,
Щоб в нашім домі щастя було.

В першому – здоров’я й добро,
В другому – ласку й тепло,

Принеси мені, будь-ласка,
Ці дарунки радості і щастя,
Щоб із вуст дітей усіх
Пролунав веселий сміх.
Лешневська Софія,
10 років
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